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SAMENVATTING

Ten behocvc van intelligente patientbewakingssystemen en een geautomatiseerde diagnostiek

in de ancsthesie is onderzoek verricht om te komen tot een algemene methode van extractie

en validatic van signaalparameters voor quasi-periodieke biomedische signalen. De signalen

die op gcvalideerd moeten kunnen worden zijn onbewerkte patientsignalen zoals invasief

gemeten veneuze of arterieJe bloeddruk, de temperatuur of de expiratoire CO2-concentratie.

Dit verslag beschrijft de evaluatie van een validatiemethode van cen eerdere afstudeerder

en de afleiding van een algemene methode van extractie en validatie van signaalparamelers.

Deze methode is toegepast op het invasief gemeten arteriele bloeddruksignaal ten behoeve

van een geautomatiseerde bloeddruk regeling. Een goed werkend algorithme dat klinisch

getest kan gaan worden is het resultaat. Naast een handleiding om tot een signaalvalidatie

algorithme te komen beschrijft het verslag ook de hulpmiddelen en methoden om een

validatiealgorithme af te regcJen en te testen op hun betrouwbaarheid.

In het extractiemechanisme wordt periodiek een set signaalparamclers berekend die de

toestand van het signaal zo goed mogclijk beschrijft overeenkomstig de toepassing en de

aard van het signaal. Bij een fysiologisch stabicle toestand van de patient mogen de

signaalparamcters slcchts een kleine variatie vertonen. Het validaticprincipc gaat uit van het

vergclijkcn van die set signaalparamelers met een overccnkomende idea Ie sel

modclparamctcrs. Wijken ze tevecl van clkaar af dan IS er sprake van een artefact in het

signaal. Dc set modclparameters wordt berekend uit het lopendc gemiddclde van de

signaalparamcters. Naast een check op een te grote variatie wordt ook gekeken of het signaal

niet bepaalde maximum en minimum grenzen overschrijdt.

Ter illustratic van de toepassingsmogclijkheden van de methode is in dee! 3 voor het

capnogram cn de tempcratuurmeting de vorming van een signaalparamctersct uitgewerkt.
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SUMMARY

This report describes the evaluation of an earlier developed parameter extraction and

validation method. Research has been done to come to a general method for extraction and

validation of signal parameters from unprocessed patient signals a<;. inva<;ive mea<;ured

arterial or venous blood pressure, temperature or the expiratory CO2 or 02 concenlration.

The general method is tested on the arterial blood pressure signal. An algorithm is

constructed, lested and ready to be implemented in an automated expert system based blood

pressure controller.

The general method for validation is based on a period by period determination of a set of

significant pcu'ameters of the signal and on a comparison of these parameters with the

paramelers of an ideal signal. An artefact flag will be set when there is to great a difference

between them. The general method uses a moving average in calculating the ideal

parameters from the signal parameters. Besides this check on the variation of the signal

parameters, there is also a check on an overflow of minimum and maximum set parameter

bounds.

This report can be used as a guide in engineering and testing a validat ion algorithm. The

first part describes the evaluation and optimization of the parameler extraction for the

arterial blood pressure signal. In the second part the general method of extraction and

validation of parameters from a signal is explained. II describes the creation of a parameler

set, lhe implementation in an algorithm and how to tune and test the algorithm. In the third

part two examples are given for the use of the general method.
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INLEIDING

De hoeveclheid informatie die een anesthesist tijdens een operatie tc verwerken krijgt is

overwc1digend. Ruwweg RO % van de storingen die optrcden zijn echter zijn aandacht niet

waard. Aan de Tcchnische Universiteit te Eindhoven is de vakgrocp Medische Elektro

techniek bezig met het zogenaamde servo-anesthesie project. Men gaat na in hoeverre

automatisering van de narcose mogelijk en zinvol is.

Het onderzoek houdt zich bezig met data-acquisitie, data-verwerking en het zo ergonomisch

verantwoord mogelijk weergeven van meetresultaten van allerlci grootheden tijdens een

operatie. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar het automatiseren van diverse

routinematige handelingen van de anesthesist,

a. ter prcvcntic van ongclukken;

b. ter vcrmindering van de werklast van de anesthesist;

c. om de tc geven medicatie beter te kunnen voorspellen en te reguleren.

De anesthesist heeft tot taak om een patient tijdens een operatie IJ1 een zodanige toestand

te brengcn en te houden dat de chirurgen de operatie zo goed mogc1ijk kunnen uitvoeren

zodat de patient daar geen nadelige gevolgen van ondervindt of aan overhoudt. Daartoe

moet de ancsthesist onder andere het volgende regelen en bewaken:

a. Bewustzijnsverlaging.

b. Pijnhcstrijding.

c. Spicrvcrslapping.

d. Circulatie.

e. Rcspiratic.

f. Amncsie.

Voor dc paticntbewaking is het nodig om een aantal fysiologischc grootheden te meten. Dc

meest voor dc hand liggendc fysiologische signalen worden reeds door de anesthesist

gemch:n cn gecontroleerd. AI naar gelang de aard van de tocpassing en de complexiteit van

de operatie lOuden ook nog andere grootheden gecontrolecrd kunnen worden.

Veel gebruikte fysiologischc signalen zijn:

a. De bloeddruk, artcriecl en of veneus.

b. De hartslag, het Electrocardiogram.
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c. Dc lichaamstemperatuur.

d. De CO2-concentratie.

e. Dc 02-concentratie.

f. De beademingsdruk.

Het is goed denkbaar dat de als hulpmiddel voor de anesthesie ontwikkelde apparatuur

uiteindelijk ook zijn toepa<;sing zal vindcn in pre- en postoperatieve situaties waar een

intelligcnte alarmering op zijn plaats kan zijn.

In samenwerking mct het Akademisch ziekenhuis in Leiden is recd~ een Data Acquistie en

Qisplay ~ysleem (DADS) ontwikkcld dat verschillende taken van de anesthesist

vergemakkelijkl of ovcrneemt. Het systeem heef! de volgende taken:

a. Hel verzamelen en verwerken van data.

b. Hct gcven van een overzichtclijke presentatie van signalen.

c. Het loepassen van een storingsdetcctie op de gemeten signalen.

d. Het automatisch produceren van een anesthesierapport.

In samenwerking met het Catharinazickenhuis te Eindhoven wordt momentecl een

automalj~che bloeddrukregeling met behulp van een expertsysteem ontwikkcld. Het i~ in de

anesthesie v<lak nodig om tijdens en regclmatig ook nog na een operatic de blocddruk van

een patient kunstmatig lagcr te houden. Bij de cardiochirurgie wordt 1.0 hel hart onllast van

ecn te Iwcu'e bclasting. De patient heefl mindcr bloedverlies en de chirurg krijgt een schclI1er

operatievcld. De anesthesist verzorgt deze kunstmatige bloeddrukverlaging door het

toediencn van een farmacon. Deze routinematige maar toch soms veel aandacht vragende

handcling zou door een computer overgenomen kunnen worden.

Ten behoeve van intelligente patient bewakingssystemen, en. voor projecten als DADS cn

de automatische blocddrukregclaar moeten de van de patienl afkomstigc signalen

geanaly~<:<:rd worden. Eerdcre afstudeerders hebben de signakn vooral algorithmisch

geanaly~e<:rd op storingen en trends, maar een vollediger analyse is gewensl.

Voorlopig wordt slechts cen signaal tegelijk beschouwd (bv. dc invasid' gcmetcn arteriCle

of vcn<:u/<: blo<:ddruk, CO2-conccntratie. etc.).

Om c<:n signaal te kunnen beoordelcn is kennis nodig over hoc hel eruit behoorl Ie lien, cq.

welke signaal <:igenschappen het tcn minstc dicnt te bezitten. Dit vcreist cen model van hcl

sign<lal. Vergclijking van het gcmeten signaal met het model (hel ideale signaal) !evert

specifi<:k<: kennis over de aard van de verstoring. Dit kan Iciden tol een meer inteIligente

alarmering op grond van wei of niet aanwezige signaal eigenschappen.
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Oil onderzock naar feature extractie, signaalvalidatie en hel modelleren van primaire,

d.w.z. nog onbewerkle, palienlsignalen maakt onderdeel uit van het afsludeerwerk dal door

mij in de vakgroep Medische Eleklrolechniek is verricht.

Dc opdrachl luidde als voigt:

1. Gecf een evalualie van dit lype signa'llanalyse, In hel bijzonder voor hel arleriCle

bloeddruksignaal.

2. Implemenleer dil lype signaalanalyse in een validalie-algorilhme voor hel arleriele

bloeddruksignaal len behoeve van de aUlomatische bloeddrukregclaar.

3. Werk een zo algemeen, d.w.z. zo signaal onafhankelijk mogelijk, schema uil van het

hierbovcn beschreven lype signaalanalyse voor de ontwikkeling van signaalvalidatie

algorilhmes voor intelligenle-paliCnlbewakings-syslemen.

Hel onderlOck is opgcdec1d in 5 fasen.

1. In de eersle fase van hel onderzoek wordl de signaalvalidalie van het arteriCle

bloeddruksignaal zoals die door eerdere afstudcerders is aangepakt geanalyseerd ·cn

gc·illlplcmenleerd in ecn algorilhme voor gebruik op een Pc.

2. Hicrna wordt hel validatiealgorilhme aan kwanlitatievc en kwalilatieve analyses

ondcrworpen om de grenzen van de diverse validalie groolhcden vasl le slellen en om

dc bClrouwbaarheid van hel algorilhmc le lesten.

3. Bij een hevredigende afsluiling van fase 1 en 2 wordt het algorilhme in de bloeddruk

n:gdaar ge"implemenlecrd en onder klinisehe omslandighcdcn in het Catharina

liekcnhui~ gclcsl. Dcze fase van hel onderzoek wordl als cen aparle afstudeeropdrachl

door iemand anders uilgevoerd, die de bloeddruk-regclaar in zijn gehecl gaal leslen.

4. Op ba~is van de resullalen van fase 1 en 2 wordl in deze fa~c cen algemene melhode

,·an fealure eXlractic, modelvorming en signaalvalidatie uitgewerkt.

5. Tenslolle wordl gekeken in hoeverre de algemene melhode loegepasl kan worden op

andere signalen, door hem loe le passen op een aanlal andere fysiologische signalen.

Oil verslag i~ opgedec1d in drie delen die elk een of meerdere fa~en van hel onderzock

beschrij,·cn. In ded 1 wordl hel onderzoek hesproken uil fase 1 cn 2. Dcel 2 geeft een

hcschrij'ing van de algemcne melhode van fealure extraclie en signaalvalidatie uil fasc 4

en in dec! 3 worden lenslolle enkelc loepassing van de algemene methode beschreven.
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ONDERZOEK NAAR SIGNAALVALIUATIE

1. INLEIDING

Binnen het 1>ervo-anesthesieonderzoek van de vakgroep EME is onderzoek verricht naar

de mogelijkhedcn van signaalvalidatie van fysiologische signalcn. Daarvan vcrdicnen de

volgcnde drie onderzoekcn een nadere beschouwing.

John Goossens heefL ccn methode bedacht om een quasi-periodiek fysiologisch signaal te

valideren en hij heefL die methode geimplementeerd in een bloeddrukvalidatie-algorithmc

[2). M. Rademakers en H. Schelle hebben met hun landkaartmethodc een inleiding gegeven

in dc geaulomaliscerde diagnosliek van de capnografie [5]. En Hans van Oostrom heeft in

Gainesville, USA, een intelligent alarm systeem voor een beademingscicuil gerealiseerd [6].

Vooral het wcrk van John Goossens is van belang voor de ontwikkcling van cen algemene

methode voor een geautomatiseerde signaalvalidalie. Zijn werk wordl in dil deel uitgebreid

gecvaIUl.x:rd en er worden een aantal voorstcJlen tcr verbetering gedaan. Het verbetcrde

validalieprincipe wordl uiteindelijk, als onderdeel van een automalische bloeddruk-regelaar

onder klinische omstandighcden uitvoeriger gelest in het Catharinaziekenhuis te Eindhoven.

In decl 2 van dil verslag komi hel werk van Hans van Oostrom lerug hij de onlwikkcling

van een algemene methodc van signaalvalidatie en in decl 3 worden de resultaten van

Rademakers en Schelle mccgenomen bij een toepassing van de algemene methode in de

capnografie. Maar nu eerst een inlciding in de signaalvalidatic van het arteriCle

bloeddruks ignaal.

HET ARTERleLE BLOEnURUKSIGNAAL

Ais afstudcerder bij de vakgroep EME heen John Goossens met zijn afstudeeronderzock

cen eersle aanzel gegeven tol de validalie van quasi-periodiekc fysiologische signalen. De

melhode van validalie is gebaseerd op het periodiek bepalen van enkcle specifieke

paramelers van het signaal die vergeleken worden met overeenkomende parameters van een

'idcuu! sigllual'.

Bij cen fysiologisch stabicle toestand van de patient mogcn de gekozen signaalparamelers

slcchls weinig variercn. Een te grote variatie duidt dan op een artefact.

Omdat men niel weet hoe een ideaal signaal eruit behoort te zicn en omdal het signaal toch
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slechts weinig varieert is er gekozen voor een benadering. De set parameters van het ideale

signaal wordt benaderd door een lopend gemiddelde van reeds eerder bepaalde en slechts

weinig varierende periodes. Aan een dergelijk model zijn in verband met real-time

verwerking in een multi-tac;k omgeving de volgende eisen gesteld:

1. Hel bepalen van het model moet geen of weinig opslag van samples vergen.

2. Hel model moet real-time verwerking toelaten.

3. Het model moet adaptief bepaald kunnen worden.

4. Plotsclinge arlefacten moelen gedetecteerd kunnen worden.

5. Ab er geen artefact optreedt mag er ook geen artefact deteclie optreden.

6. Hel model moet een goede represenlatie van het signaal zijn.

Hel model van hel ideale signaal van een signaal bestaat op grond van punl 1 uil een aantal

groolheden, de modelparameters genaamd. Punt 2 heeft als consequentie dat het aantal

modelparamelers niet te groot mag zijn. am aan punten 4 en 5 te voldoen moeten de

modclparameters zo gekozen worden dat ze zo stabicl mogelijk /'ijn voor een ongestoord

signaal.

Als uitgangspunt voor een model is gekozen om het ideale signaal te benaderen met behulp

van een aantal significante punten met daar tussen rechte lijnstukken. Wanneer voor een

bepaald model gekozen is dan liggen daarmee automatisch de signaal- en modelparameters

vast en kan de artefact detectie beginnen.

In een leerfase voorafgaande aan de feitelijke artefactdetectie worden uil het ingangssignaal

een serie signaalparameters bepaald waarmee de initiele set modelparameters wordt

berekend. Gedurende de uiteindclijke artefact deteclie worden dan de signaalparamelers,

die uil de samples van hel ingangssignaal berekend worden, ondcrworpen aan de volgende

drie teslcll.

1. Teslen of de signaalparameters fysiologisch mogclijk zijn, voor aile paticnten onder

aile omslandigheden.

2. Teslen of de signaalparameters medisch mogelijk zijn, voor dcze patient onder deze

ol11sland igheden.

3. Tcslcn of de signaalparameters binnen bepaalde grenzen voldocn aan de

modclparamelers. Wijken ze te veel af dan wordt dit ge"inlerpretcerd als een artefact.

Deze melhode is uitgewerkt voor het arteriCle bloeddruksignaal. Bij de keuze van een model

en de modelparameters is gekckcn naar de manier waarop een medicus hel arteriele
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bloeddruksignaal beoordeelt en rekening gehouden met de hierboven gestelde elsen ten

aanzien van cen model. Ais modelparameters fungeren:

MAX

MIN

T1

T2

1)1

D2

FI

VI

F2

V2

Pl;

HP

Systole druk

Diastole druk

Tijdsduur opgaande flank

Tijdsduur neergaande flank

Versehil diastole en systole druk van opgaande flank

Versehil diastole en systole druk van neergaande flank

vormparameter-l van de opgaande flank

vormparameter-2 van de opgaande flank

vormparameter-l van de neergaande flank

vormparameter-2 van de neergaande flank

Gemiddelde bloeddruk

Periode tijdsduur

Ecn eerslc benadering wordt gevormd door de eerste vIer groothcden (Diastole, Systole,

Tijdsduur opgaande flank en Tijdsduur neergaande flank) als uilgangspunt le nemen voor

cen modcl. Tezamen bcsehrijven ze een zaagland funetie die al5 model voor hel arleriele

bloeddruksignaal gekol.cn is.

Figuur I: Izel arleriele bloeddmksignaal

tine

Figuur 2: model van een 'ideaIe periode'

De vormparamelers F en V geven aan in hoeverre het signaal afwijkl van de i'-aagland

funetic, i'C hebben niel zo zeer een medisehc betekenis maar zijn min of meer cen maal

voor de vorm van hel signaal. De vormparameler V is een sommatie van de afwijking van

het signaal van de reehle lussen Systole en Diastole en de vormparameter F is een sommalie

van de kwadralisehe afwijking van hel signaal van de reehle tussen Syslole en Diastole,
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DE PARAMETER EXTRACTIE

De periode van het arteriCle bloeddruksignaal is gedefinieerd als lopende van een diastole

tot de volgende diastole. Het model deelt de periode op in een opgaande en een neergaande

flank. Voor de bepaling van het begin en einde van een flank cq. periode en van de

signaalparameters zijn een tweetal hulplijnen ge'introduceerd op 25% en 75% van het signaal

mveau.

p

proc75

i; iME

Figuur 3: Parameler exlraClie mel behulp van lwee hulplijnen

De rcden waarom deze twee lijnen ingevoerd zijn is tweeledig.

I. De hulplijnen introduceren een soort hysterese voor maximum en minimum bepaling.

Zodra een sample boven de proc75 grens komt (punt a) wordt het daarv66r bepaalde

minimum als gedetecteerd beschouwd. Zodra een sample onder de proc25 grens komt

wordt het daarv66r bepaalde maximum als gedetecteerd bcschouwd. Deze hysterese

is nodig omdat anders de minimum en maximum bepaling verstoord zou worden door

de meet- en systcemruis, waarmee het systeem behept is.

2. Werkbcsparing. Tussen de puntcn a,b,c, etc hoeven aileen maar enkcle hulp

parameters geactualiseerd tc worden bij ieder sample dat binnen komt. Aileen in

punlen a,b,c, etc moeten uitgebreidere berekeningen uitgevoerd worden.

Het model dat van ecn signaal opgcbouwd wordt, wordt afgeleid uit de signaa\paramcters

die ccrder bcpaald zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van hct lopend gemiddclde van

de signaalparameters. Dc middding gaat als voigt.
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nieUl-l'C'modeipar. = ( / - W) x ol/demodelpar. + W x nieuwesi[;fI(/(/lflar. (1)

met 0 < W < /

De methode voor de validatic van quasi-pcriodieke fysiologische signakn wah, die toegepast

is voor het arterieJe blocddruksignaal kan als voigt worden samenge\Oat:

I EXTRACTIE VAN SIGNAALPARAMETERS I

ARTEFACT DETECT IE BLOK

r---ja ARTEFACT ? nee-

I ARTEFACT VERWERKING I I MODEL AANPASSING I

Figuur 4: Methode van sigllaa/I'alidatie

Dc programmastructuur van het signaalvalidatiealgorithme voor het artericle

blocddruksignaal loopt hieraan grotendccls parallel.

Ecrst wordl.'n in cen initialisatiefase PROC25 en PROC75 bepaald. In de Icerfase wordcn

aile parameters onderworpen aan de eerstc twce testcn van hct artefact dctectie blok. Als

zc dus fysisch en medisch toclaatbaar zijn bevonden worden ze gcbruikt om het model mel.'

op tc houwcn. Wanncer een klcine reeks periodes toc1aatbaar is bevondcn wordt

verondl'lstcld dat het model betrouwbaar is en kan de artefactdetectk rase startcn. Indien

het signaal gcdurende een langere periode als niet bctrouwbaar wordt bcoordecld keert het

programma ll:rug naar de initialisatiefa~e.



Gedurendl: JI: artefaclddl:ctidase vinden zowel lest_t als tesl_2 pbclts 0111 hd sigmtal op

zijn loclaalbaarheid le teslen. Ook hier kcerl hct programma terug naar de initialisatidasl:

als er een ti1111:out optreedt ll:ngcvolge \'an een te lange onbetrouwbuarhl:id van hel signaa!.

Jndien I:l:n pcriode afgl:keurd wordt dan wordl cr ceo artl:factcode gl:geoercerd

ovcreenkomstig de aard van de verstoring.

INITIALISATIE FASE

? ja,--------

nee

L....- j a -1 MODEL ONB~TROUWBAAR ?

nee

ARTEFACT DETECTIE FASE

L..---------nee ? jal----------.J

Figuur 5: Programma slmclllw
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2. RES U L TAT E N

Bij ecn e\alUal ie van hel validatiealgorithmc kan men zich de volgel1l.k Hagen stcllcn:

1. I~ er een juiste sel signaaiparalllclers gekozen?

2. Voldol.:1 hel algorilhme aan de van te voren geslcldc eisen?

3. Wal is de juiste keuze voor de gehruikte konstanten?

4. Zijn er voldoende tests gedaan?

5. Is de gekozen 0PZel een goede aanzet tot een algemene methode van validatie?

Op ecn aanlal van deze vragcn heefl John Goossens reeds Cl.:n alii woord gegeven. De

geschiklheid \'an de diverse signaal-paramelers is onderzochl door I.e Ie onderwerpen aan

een stal i~1 ische analyse. Er is gekozen \'oor een statistische anulysl: omdal een kwulilal ien:

analyse van de signalcn ved te arbeidsintensief blcek te zijn. VOOJ' een samplcfilc van een

uur moelen er meer dan 3(100 periodes mel het oog bekeken en beoordecld worden!

Dc signaalparameters zijn gClcsl op hun gemiddelde rclatieve standaard de\'ialie en op hun

gemiddclde rclatieve lopende deviatie. Voor de bepaling van de deviatie van een

signaalparamcler x moel de verwachtingswaarde van de betreffendc paramcler E(x), en van

de belrdTcmk parameler in hel kwadraal E(x2) bcpaald worden. Omdal de signaalpara

mclcr~ scquenlicel bepaald worden, zijn de signaalparameters van latcn: lijdslippen nog niel

hekcnJ, l3i i hel bepalen van de rclatieve deviaties wordt daarom in plaats van mel hel

rekenkunJig gcmiddclde van cen signaalparameter gewerkt mel l.:en lopcnde gemiddeldl.:.

Het lopl.:nd gl.:middcldl.: G
k

wordl als hcnadering voor de verwachlingswaarde E(x) gehruikl

cn Hk \om de \'l.:f\vaChl ingswaarde E( x2).

(I - W) * ('k-1 + W * X k

(1 - W) * H + W * X 2k-1 k

(2)

(3)

(4 )

(5)

Uit een el.:rsk stal isl ische analyse is naar voren gekomen dal de signdOtlparameters in eersk

instanl ie allemaal goed blijken Ie voldoen op de vormparametcrs FI en F2 na die erg grole

standaard en lopende deviatics vcrtonen, wat ze minder geschikt maakt als signaalpara-
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meters. Voor de tests is gebruik gemaakt van vijf sample files met ieder 50 minuten samples

van een arterieel bloeddruk signaal afkomstig van vijf Yorkshire varkens onder narcose.

GEMIDDELDE RELATIEVE SIGNAALPARAMETER DEVIATIBS

mmH~ msec mmHg2 mmHg

MAX MIl\" DI D2 PG TI T2 HP FI F2 VI V2

signaal parameter
226 140 86 86 180 126 397 527 2.25 2.73 --- ---gemiddeldc

relatievc standaard
4.1 5.4 8.3 8.5 6.3 26.3 8.8 4.7 60 48deviatie ('it) --- ---

relatieve lopende
2.3 3.0 5.5 5.8 3.6 22.4 6.5 2.6 52 40 --- ---deviatic ('If)

Tabel 1: parameter deviaties bij Yorkshire varkens

Met behulp van dezelfde gegevens is vastgesteld dat de totale iniLialisatietijd en het aantal

initialisalies toenemen bij een afname van de timeouttijd. Het percentage goedgekeurde

periodes hlijft daarbij reddijk konstant. Het aantal initialisaties en de totale initialisatietijd

worden, hij een timeouttijd van mindel' dan 500 samples erg groot en het percentage

goedgekcurde periodes begint bij een timeouttijd van meer dan 2000 samples kleiner te

worden. Omdat er tijdens de initialisatie geen artefact detectie plaat:-. vindt is een heperking

van de iniLialisatietijd gewensLJohn Goossens heeft gekozen voor een timeouttijd van

ongeveer 1000 samples.

VerdeI' is vast komen te staan dat een weegfactor tussen 0.1 en 0.25 prima voldoet. En voor

de samplcfrequentie is 50 Hz gekozen op grond van allerlei systeemoverwegingen.

Tot zover de resultaten van John Goossens. Tn het algemeen kan gestcld worden dat de

resultaten er veelbelovcnd uitzien maar dat er zeker nog niet voldoende tests gedaan zijn

am op aile Hagen een goed antwoord te kunnen geven. Zo zijn de twee vormfactoren VI

en V2 nog niet getest en wijkt het signaal van de varkens te veel af van het menselijke

arterieIe bloeddruksignaal voor een goede beoordeling van de kwaliteit van de

signaalparameterset. Dit verschil ontstaat doordat varkens een kortere aortaboog hebben die

een groot aantal reflecties in het bloeddruksignaal veroorzaken. Genoeg redenen om het

algorithme uitgebreider en met een menselijk arteriecl bloeddruksignaal te testen.



3. 0 P TIM A LIS A TIE V A NEE R D E RON D E R ZOE K

Alvoren~ heL validaLiealgoriLhme aan verdere tesLs Le onderwerpcn is heL verLaald van

ConcurenL Euclid naar Turbo Pascal. Deze verLaling is noodzakelijk gebleken voor gebruik

van heL algorithme op een personal computer. Een voordeel van cen verLaling is daL de

sLrucLuur van heL algoriLhme nogmaals kritisch bekeken wordt. MeL het oog op het

onLwikkelcn van een algemene methode van validaLie is de structuur vereenvoudigd. Daarbij

is de meLhode van validatie onveranderd gebleven en blijven de eerder gevonden resultaten

gclden.

Het uitgangspunt voor aile volgende tests is steeds het menselijke arteriele bloeddruksignaaI.

Er zijn een aantal files gemaakt in het Catharinaziekenhuis te Eindhoven met arterieIe

bloeddruksignalen van paLienten onder narcose.

GEMIDDELDE RELATIEVE SIGNAALPARAMETER DEVIATIES

mmHg msec mmHIf mmHg

MAX MJ:\ D1 D2 PG TI 1'2 HI' F1 F2 V1 V2

signaaJ parameter 97 48 49 49 66 170 588 760 :WOOO 49500 407 4050gemiddelde

relatie\'e ~I andaard
2.6 2.1 4.7 4.6 2.6 13.8 6.4 6.7 44 20 61 13deviatie «(;;)

relaticyc lopendc
2.4 1.9 4.3 4.3 2.0 11.5 3.7 5.6 49 24 20 25deviatic «(i)

Tabel 2: Parameter de~'iaties bij mense/ijke signa/en

Om een uitspraak te kunnen doen over de geschiktheid van de set signaalparameters, zijn

eerst de rclatieve sLandaard deviaties en de rclatieve lopende deviaLies bepaald van de

ver~chilknde signaalparameLers. Het algorithme is Levens uiLgebreid met de Lwee vorm

factorcn V I en V2. Wat in bovenstaande tabel 2 direct opvalt is dat voar het menselijke

arteridc blocddruksignaal zowcl de vormfactoren F als V grote standaard deviaties vertonen.

Ook is te zien dat de signaal parameters van de opgaande flank vecl sleehter scoren dan die

van de ncergaande flank. Oil geldt met name voor de tijd afhankc1ijke signaalparameter~,

mats TI, T2, FI, F2, VI, en V2.

Oit verschil is te verklaren met het feit dat de neergaande flank veel langer duurt dan de

opgaande flank. Ooordat de signaalparameters van de neergaande flank uit veel meer

samples worden berekend, zijn deze nauwkeuriger en hebben ze zodoende een relaLief

kleinere afwijking.
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Een nadcre kwalitatieve analyse van de signalen Icert dat de maxima en mll1una sOIm erg

breed uitgesmeerd kunnen zijn. Hierdoor hcbben de sysLeem- en signaalruis een grole

invloed op de nauwkeurigheid van de bepaling van het bcginpunl en het eindpunt van een

flank. Het zou beter zijn om een ander refercnLiepunL Le kiezen voor het berekenen van de

signaalparameters en het vaststcIlen van het begin en einde van ccn pcriode.

ALTERNATIEVE Sl(iNAALPARAMETERS

Vanwegc onder andere de slcchte resultaten meL de vormfacLoren F en V is gezochL naar

een aantal alternatieve signaalparameters. MeL in achLneming van de eerdcr in dit deel

gesLelde eisen is gezocht naar een aantal punten in de arLeriele bloeddrukkrommc om nieuwe

signaalparamctcrs mee samen te steIlcn. Hiertoe is een derde hulplijn ingevoerd op 50 % van

het signaal niveau en is er gekeken naar het statistisch gedrag van de snijpunten van de

kromme mct de drie hulplijnen.

In feite b hiermee het flunkenmodel verlaten ten gunste van een murkUf/le punlen-model.

We kOl11ell hier later op terug.

Van de inlcl"\'al/en lussen de tijdstippen waarop het signaal de dric hulplijnen snijdL zijn

de gemiddclde relatieve standaard de\'iaLics bepaald. UiL deze gcgc\'ens zijn de volgende

\'Oorstcllcn 101 verhelcring gcdesl iIleerd.

p
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Figuur 6: Eef/ derde IlIIlpli';f/
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Figuur 7: Eef/ aUf/tal markclI/le p"nlef/

Een goed rcferentiepunl ten opzichte waarvan diverse Lijden gCl11clen kunnen worden

binnen cen pcriode is gevonden in hel snijpunt van de opgaande flank met de hulplijn

PROC50. Dc opgaande flank is erg steil, konstanl van vorm en duurl zeer kort waardoor

een nauwkcurige bepaling van het referentiepunl mogeiijk is. Dc lijd tusscn twce van deze

snijpunten is een goed aIternatief voor de pcriodetijd HP, de Lijd tusscn twee minima,

welke lasl kan hebben van het uitgesmecrd zijn van de minima.

Ter vcnanging van de vormparameters F en V is een heIlingparameter H gedefinieerd als
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een benadering van de dP/ dt van het signaal tussen de tijdstippen waarop het signaal de

PROC25 en de PROC75 lijnen snijdt: (P75 - p25)/(T75 - T25). HI voor de opgaande

flanken en H2 voor de neergaande f1anken. Naast het voordeel dat de hellingparameters

kleinere deviaties vertonen zijn ze ook nog eenvoudiger te berekenen en vergen ze dus

minder rekentijd. De hellingparameter heeft bovendien meer betekenis voor een medicus.

Er zijn nog talloze andere alternatieve signaalparameters te bedenken, op basis van de

tijdsintervallen tussen de diverse snijpunten van het signaal met de hulplijnen, waarmee

het signaal gevalideerd zou kunnen worden. De hellingparameters HI en H2 hebben nog

een mcdische betekenis, maar extra interval parameters geven evcntueel aileen maar

informat ie over de vorm van het signaaI. Deze eventuele alternat ieve signaalparameters

vcrhogcn de meerwaarde van het algorithme niet wezenlijk en er is daarom vanaf gezien

om nog meer signaalparameters te introduceren. De parameterset voor de validatie van het

artericlc hloeddruksignaal ziet er dan uiteindelijk als voigt uit:

MAX

MIN

Tt

T2

DI

D2

HI

H2

HP

Systole druk (druk in punt E)

Diastole druk (druk in de punten A en J)

Tijdsduur tussen A en E

Tijdsduur tussen E en I

Verschil diastole en systole druk tussen E en A

Verschil diastole en systole druk tussen E en I

Helling tussen B en D

Helling tussen F en H

Gemiddelde bloeddruk tussen C en K

Periode tijdsduur tussen C en K

Gestcld kan worden dat er nu een werkbare set signaal parameters gevonden is, een set die

bij een eerste statistische evaluatie goed uit de bus is gekomen. Waarmee de eerste vraag uit

het begin \"an de evaluatie beantwoord is en het algorithme nader bekeken kan worden.

HET VALIDATIEALGORITHME

Zoals al ccrder gcsteld is het algorithme bij de vcrtaling van Concurent Euclid naar Turbo

Pascal enigszins vereenvoudigd. Dc veranderingen hebben voornamclijk tot gevolg gehad

dat cr nu CCIl striktere scheiding is tussen het extractie gedeelte en het validatie gedeelte van

het algorithme en dat het timeoutmechanisme veranderd is. De manier van parameter

extract ic en validatic is niet wezenlijk anders geworden. Daarom gaat een uitgebreide

bespreking van de structuur van het algorithme op deze plaats te ver en wordt er volstaan
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met cell evaluatie van het veranderde timeout mechanisme.

Door de vereenvoudigingen zijn er twee timeout mechanismen ontstaan. Een voor de

extractie van de signaalparameters: timeout_I, welke het extractie proces bewaakt en een

voor tijdens de validatie van de signaalparameters: timeout_2, welke de validatie bewaakt.

lNlTlALlSEREN

EXTRACTlE

VALl DEREN

Figuur 8: Signaal parameter extractie met timeout_J.

timeout 1

John Goossens had gekozen voor een bepaald aantal samples als maat voor de maximale

extractie duur. Uit zijn statistische analyse met de Yorkshire varkens bleek een timeout

konstante van ongeveer 1000 samples optimaal te zijn.

Het is belcr om voor de maximale extractie duur van een periodc cen timeoul 1 konstanle

te kiezen die samenhangt met het totale aantal samples van een periode en met bijvoorbeeld

de tolcranties die daarvoor gegeven worden in test_I, test_2 of test_3. Als na ongeveer

tweemaal de grootst mogclijke periodeduur nog geen periode-einde gedetccteerd is kan men

er van uitgaan dat de periode afgekeurd wordt en dat er iets mis is.

EXTRACTlE

LEREN ?

VALlDEREN

LEREN

>-timeout 2------'

Figuur 9: Signaal parameter validatie met timeollt_2.
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Bij cen exlreem lage hartslag van 25 slagen/minuut bestaat een periode uil ongeveer 120

samples. Op grond hiervan is 240 samples (4,5 seconden) een geschikle keuze voor de

timeoul_l konstante. Vergclijken we dil resultaat met de 1000 samples (20 seconden) welke

in hel oorspronkelijke algorithme als optimale timeouttijd was gevonden dan is het duidelijk

dat de verandering een verbetcring is.

Bij hel optreden van een limeout 1 wordt nu niet automatisch ook het model opnieuw

geinilialisccrd, iets dat in het oorspronkclijke algorithme weI gebeurde. Oaarvoor is nu

timeoul_2 vcrantwoordelijk. Een timeout_2 wordt gegenereerd wanneer er een bepaald

aantal artcfacten na elkaar optreden. Er is gekozen voor een mechanisme dat rekening

houdt mel het aantal artefacten K die in een bepaalde lijd plaals vinden en dat zich

gedurendc ecn arlefacl vrije periode langzaam herslelt. Uilgaande van een gemiddelde

harlslag van 50 slagen per minuul, een samplerale van 50 Hz en van hel optimum van 1000

samples dal eerder gevonden is koml men voor hel hierna volgende mechanisme op een K

= 25.

TIMEOUT2 MECHANISME

procedure TIMEOUT2;
lJeRin

if ARTEFACT then K:=K+2
else if K > 0 then K:= K - 1;

if K > TIMEOUT_2 then OPNIEUW MODEL IN1TlAL1SEREN;
end;

HE LEER FASE

(Jedurende de Ieerfasc wordl cen sel modelparameters geinitialiscerd. In de oorspronkelijke

opzel werden er INITNUM loelaatbare periodes met behulp van bClrekking (I) gemiddcld.

Oit gebeurde mel cen konstante weegfactor W. In de aangepaste vcrsie is gekozen voor een

middcling mel een variabcle weegfaclor W l f in betrekking (I). Hierdoor wegen aile
c eer ase

signaalparamelers in het begin even zwaar in de middeling en heef! een cvcntuele afwijking

niel zoveel indoed. Ecn konstante wecgfactor W heef! het nadeel dat er langer gemiddeld

moel worden om een eventuele fout in de ecrste set signaalparameters waarmce het model

gcinilialiseerd wordt te minimaliseren.

W leerfase 1 IN (6)
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N is gelijk aan het rangnummer van de signaalparameters die gemiddeld worden. De eerste

wordt gemiddeId met Wl f = 1, de tweede met W l f = 0.5, de derde meteer ase eer ase

Wleerfase = 0.33 etc. Voor een W = 0.2 wordt er als voigt gemiddeld:

X model ,1

X model ,2

X model ,3

X model ,4

X 1

0.50 * X model ,1 + 0.50 * X 2 = 0.50 * X 1 + 0.50 * X 2

0.66 * X model ,2 + 0.33 * X 3 = 0.33 * X 1 + 0.33 * X 2 + 0.33 * X 3

0.75 * X model ,3 + 0.25 * X 4 = 0.25 * X 1 + 0.25 * X 2 + 0.25 * X 3 + 0.25 * X 4

Op het moment dat Wleerfase kleiner dan de weegfactor W dreigt te worden wordt Wleerfase

gelijk aan de weegfactor W en gaat de middeling volgens het oorspronkclijke idee verder.

In het voorbeeld wordt W
l

f = W = 0.2 voor de overige middelingen.eer ase

Xmodel,S = O.R * X model ,4 + 0.2 * X s

Omdat er tijdens de leerfase net als gedurcnde de initialisatiefase geen artefact detectie

plaats kan vinden is het noodzaak om de leerfase zo kort mogelijk te houden. Het minimum

aantal middclingen N .. is gelijk aan 1 / W
l

f .mlnlmum eer ase

De sample files waarmee de statistische analyses uitgevoerd zijn bevatten signalen die een

overdaad aan artefacten vertonen. Met behulp van deze files is vastgesteld dat het

algorithme met een minimum aantal middelingen zich goed staande houdt. Tijdens een

uitgebreidcre toetsing zou ecn optimum gezocht kunnen worden met behulp van cen

statistischc analyse.
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EEN ALGEMENE

EN VALIDATIE

METHODE VAN EXTRACTIE

VAN SIGNAALPARAMETERS

1. INLEIDING

In hel voorgaande deel is de methode van validatie van het arteriCle bloeddruk signaal

gecvalueerd en geoptimaliseerd. Kan deze signaalvalidatiemethode ook voor andere signalen

gebruikt worden? Deze vraag kan positief beantwoord worden. In diL deel wordt het

algorithmc als uitgangspunt genomen voor de destillatie van een algemenc methode van

signaalvalidatic voor quasi-periodieke bio-medische signalen.

Eerst wordt het algorithmc in zijn algcmeenheid toegclicht. Daarna worden in hoofd&tuk 2

de keu/e van een parameter sel en het mechanisme van signaal validatie besproken. Het

mechanisl11c van de parameter extractie wordt in hoofdstuk 3 bekeken. Oil is het meest

signaal spccifieke deel. De verschillende onderdelen worden nader bekeken en algemcen

gemaakl. In hoofdstuk 4 wordt stil gestaan bij de invoer en de uitvoer van gegevens. In

hoofdstuk :-; komI de integratie van de afzonderlijke stukken tot een gehecl aan de orde. En

in hoofdstuk 6 wordt een beschrijving gegeven van enkele hulpmiddelen en methoden om

een validal iealgorithme af te regelen en te testen. Oil deel van hel verslag eindigt met cen

toepassing van de methode voor het arterieJe bloeddruksignaal ten behoeve van een

bloeddrukregelaar. In deel drie van dit verslag passeren nog enkele andere toepassingen van

de algemene methode van signaalvalidatie de reveu.

HET ARTERleLE BLOEJ)))RUK VALIDATIEALGORITHME

Maar nu cerst terug naar het uitgangspunt voor de ontwikkeling van een algemene methode

van validatie: Het arteriele bloeddruk validatiealgorithme. In hel vorige deel is hel

algorithme gecvalueerd. Er is een beschrijving gegeven van de methode van extractie en

validatie en de programma structuur is er sumier toegelicht. Als men hel algorithme nadcr

beschouwl is het op te delen in de volgende min of meer onafhankclijke onderdelen.

1. lnvocr van signaal samples.

2. EXlractie van signaalparameters uit de samples.

3. Validalie van de signaaparameters of artefacten.

4. Uilvocr van signaalparameters en validatie gegevens.
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In het programma wordt alles sequentieel doorlopen en bovenstaande onderdclcn worden

dan ook allcmaal na c1kaar doorlopen. Daarnaast is het validatiealgorithme in een aantal

onafhankclijke fasen op te delen, zie figuur H), Alhoewcl deze fa~en ook aile sequentiecl

doorlopen worden is het toch mogclijk ze onafhankelijk en naast e1kaar te zien.

1. Initialisatiefase.

2. Extractiefase

3. Leerfasc.

4. Artefact-detectiefase.

synchron

pet-iode

vaUderen

figuur I II: Dc pier toestanden van het I'alidatie algorithme

Tijdens de initialisatiefase worden aile voorwaarden geschapen om tot cen signaalparamcter

extractie te komen. En in de cxtracticfase vindt de feitclijke extractic plaats. Alhocwel deze

toestandcn c1kaar opvolgen en c1kaar uitsluiten bestaan ze ook naast elkaar. Gedurcnde de

extractiefasc van het validatieproces wordt ook getracht om het proces opnieuw te

initialiseren voor het geval er een timeout optrcedt. Deze parallellitcit bcspaart uiteindclijk

initialisat iet ijd.
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De leerfase en de artefact-detectiefase sluiten elkaar ook uit maar vinden niet tegelijkertijd

plaats. Hct is Of leren Of detecteren. De overgang van de ene naar de andere fase vindt

plaats als er genoeg geleerd is of als er cen timeout optreedt.

De eerste twee toestanden behoren duidelijk tot een groep en de laatste twee behoren ook

duidelijk tot een groep. De eerste grocp wordt omschreven als het extractiemechanisme en

de tweede groep als het validatiemechanisme. Een timeout in het extractiemechanisme

wordt aangeduid met timeout_l en een timeout in het validatiemechanisme als timeout_2.

TlMEDUT _2

VALlDEREN

Figure 11 Het l'o/idotie11lechanis11le

synchrooo1

Figure 12: Het ext tact ie11lechonis11le

Het extractiemechanisme en het validatiemechanisme vinden in chronologische volgorde

plaats en zijn in de tijd dus afhankelijk van elkaar. In het algorithme zijn ze ook strikt

gescheiden van elkaar, maar in de verdere besprekingen wordt er voor het gemak gedaan

alsof deze twee mechanismen geheel onafhankelijk van elkaar zijn en als verschillende

toestandcll naast elkaar zouden kunnen bestaan.

In het hierna volgendc hoofdstuk worden de juiste keuze van de parameter set en het

mechanisme van validatie besproken en algemeen gemaakt.
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2. D E V A LID A TIE

Dc algemene methode van validatie gaat dus uit van quasi-periodieke signalen die real

time verwcrkt moeten worden. Omdat er vcle patientsignalen zijn die gevalideerd moeten

worden is het noodzakc1ijk dat de software kompakt en snel is.

Om de hctrouwbaarheid van het signaal te testen en niet tegelijkertijd het volledige signaal

gesamplcd op te moeten slaan wordt het signaal beschreven met behulp van een set

signifieantc signaalparameters. Elke periode wordt er een nieuwe set berekend, de actuele

set, en daarna vergeleken met een set referentie signaalparameters.

De referentieset kan gezien worden als een set afkomstig van een periode van een 'ideale'

patient. Idea/e palienlen bestaan niet en daarom wordt de referentieset gezien als het model

van het signaal tijdens een 'ideate' periode. De signaalparameters van de referentieset

worden modelparameters genoemd.

Bij cen fysiologisch stabiele toestand van de patient mogen de gekozen signaalparameters

slechts klcine variaties vertonen. Het lopend gemiddelde van de set signaalparameters kan

op grond hiervan als referentie set gebruikt worden. Een te grote afwijking van dit lopend

gemiddddc duidt dan op ecn artefact.

lndicn een actucle set niet tevecl afwijkt van deze modelparameterset dan wordt die actuelc

set weer gcbruikt om het lopend gemiddelde te actualiseren.

flicmvemode/par. = ( / - W) * olldemode/par. + W * nieuwesignaa/par. (1)

mel weegfaclor W: 0< W < 1

Er wordt niet aileen gckeken naar de momentane variaties van hct signaal maar oak naar

dc absolulC waarden van de signaalparameters. Er zijn zowel fysische grenzen als medische

gren/en aan Ie geven waarbinnen de signaalparameters dienen te blijven.

Het validalicmcchanisme voert uiteindelijk drie testen uit op de set om de betrouwbaarheid

van hcl signaal vast te stellen.

I. Teslcn of de signaalparameters fysiologisch mogelijk zijn, voor aile patienten onder

aile omslandigheden.

2. Testen of de signaalparameters medisch mogelijk zijn, voor dcze patient onder deze

omstand igheden.

3. Testen of de signaalparameters binnen bepaalde grenzen voldoen aan de modelpara

mclers. Wijken ze te veel af dan wordt dit ge'interpreteerd als cen artefact.
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Het validatiemechanisme bestaat uit twee fasen, de leerfase en de validatiefase.

Tijdcns de leerfase wordt een modelparameter set gei"nitialiseerd. Dit gcbeurt op de mamer

als beschreven is voor het arterieIe bloeddruk signaal in het vorige deeI. Gedurende een

aantal perioden worden de signaalparameter sets gemiddeld. De eerste l/W sets worden op

basis van gclijkheid gemiddeld met betrekkingen (1) en (6). Hierin is Wleerfase de

wecgfactor en N de rangorde in de middcling.

W = 1/ Nleerfase (6)

De daarop volgende sets worden op de normale wijze gemiddeld met Wleerfase = W.

Nadat er cen bepaald aantal sets gemiddeld zijn wordt de leerfase verlatcn en overgaan naar

de validaticfasc. Tijdens de validatiefase worden de drie testen gedaan.

Indien er tcvecl parametersets afgekeurd worden dan wordt door middel van een timeout_2

generatie terug gegaan naar de leerfase. Oak het timeout_2 mechanisme is, net als het leer

mechanisme, het zelfde als beschreven in deel 1 van dit verslag.

TIMEOUT_2 MECHANISME

procedure TIMEOUT2;
begin

if ARTEFACT then K;= K + 2
else if K > 0 then K;= K - J;

if K > TIMEOUT_2 then MODEL OPNIEUW INITIALISEREN;
end;

SIGNAALPARAMETER KEUZE

De validatie van de signalcn gebeurt door een aantal groolheden te toetsen. De

signaalparamclcrs zijn de grootheden die worden afgeleid van het betreffende signaaI. Ais

toetsstencn worden een aantal referentie grootheden, modelparameters, gebruikt die een

lopend gcmiddeldc zijn van de signaalparameters over een bepaalde tijd. In het voorgaande

is besprokcn hoc de validalie van de signaalparameters geschiedt.

Maar wal is een geschikte parameter keuze ?

John Goossens stelde reeds dat bij een fysiologisch stabiele toestand van de patient de

gekozen signaalparameters slechts weinig mogen varieren. Het tegenovergestelde moet
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echter ook gelden. Ais er artefacten optredcn dan moct dat resultercn in min or meer grote

variatics bij enkele van de signaalparameters. Dit zijn de twec ha~b eiscn die aan de

signaalparameters gesteld mocten wordcn omdat daar het hele validatic principe op herust.

Verder i~ het voor het expert systeem, dat de signaalparameters verwerkt, van bclang dat

het uit de ~ignaalparametersvoldoende gcgevens kan halen om een gocde diagnose te kunnen

stellen. Bij de keuzc van de parameters moet dus rekening gehouden worden met wat de

medicus \\il wetcn van de ~ignalen voor het stellen van een diagnose.

John Goossens stclde ook nog een aantal elsen aan het model. Ei~en die van bclang zijn

voor het samenstellen van ecn signaalparameterset. Een aantal van deze eisen zijn namelijk

impliciet ook eisen die aan een set van signaalparameters worden ge~teld omdat het model

een lopend gemiddelde is van de signaalparameterset.

t. Het hepalcn van het model moet weinig of geen opslag van samplc~ vergen.

2. Het model moet real-time verwerking toclaten.

3. Het model moct adapticf hepaald kunnen worden.

4. Plotselingc artcracten moctcn gcdetecteerd kunnen worden.

5. Ais cr geen artefact optreedt mag er ook geen artefact detectie optreden.

6. Het model moet een goede representatic van het signaal zijn.

Aan de meeste van deze eisen wordt automatisch voldaan met de hier beschreven validatie

methode. De enige cis die ecn nadere bcschouwing bchocft is de ei~ dat hct model een goede

representat ie van het signaal moet zijn.

John (ioo~sens vond het belangrijk dat hct model een gocde imitatie was van het signaal.

Hiertoc henaderde hij het signaal met nchulp van ccn aanta!, bijv(xlrbccld rechtc,

lijnstukken. Hij tilde daarmec het model van een set parameters op tot een visuele

representatie van het signaal.

Deze op het eerste gezicht handige mal11er van signaal rcpresentatie draagt echter niet

wezenlijk hij tot een betere validatic van het signaal. Doordat het model een lopend

gemiddcldc is van de voorgaande sets significante signaalparametcrs wordt reeds een

betrouwhaar model gewaarborgd. Een visucle represcntatie is daarV(Xlr niet nodig. Het kan

hooguit een middel zijn om een set signaalparameters mee samen te stellen. Door het model

op een dergelijke manier te presenteren wordt het bedenken van ccn set signaalparametcrs

echtcr ook sterk gcstuurd. Een waarschuwing bij het gebruik van dit hulpmiddel is wei op

zijn plaats.
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Een ander uitgangspunl voor het \'inden van signaalparal11clers \mlllen de snijpunlen \'an

hel signaal mel hel frame van hulplijnen waarmee de extraclie van de signaalparamclcrs

wordl gedaan. Deze snijpunten zijn een cxtra aantal markante punlen die een bac;is kunnen

vormen \loor signaalparameters. Dc markante punten verdclen cen pcriode op in een aantal

tijdintervalIen. Vormparamelers en inlcrvalparameters kunnen dan mel hchulp van dCle

intervallcn gedefinieerd worden. leder interval tusscn twee punten kan diensl docn.

Het vinden ,'an de juiste sel signaalparameters is dus een kweslie van gocd naar de medicus

luisteren. Het is ook een kwestie van cen periode van het signaal in een aantal stukken

opdelen en proberen am de vorm van hct signaal in een aantal vorl11paramelers te vangen.

En tenslotte kan de sel signaalparamelers nag uilgebreid worden door, met bchulp van een

aantal markanle punt en tijdintervalIen, signaalparameters te vormen.

Een aanlal voorbcelden van signaalparameters die naar aile waarschijnlijkheid regclmatig

voor zullen komen zijn de volgende:

1. maximum niveau, lokaal of absoluul

2. minimum niveau, lokaal of absoluul

3. nivcau verschil tussen maximum en minimum of andere markanle punlen

4. gemiddelde signaal niveau

5. tijdsduur van de periode of gedeclles daarvan

6. hellingshoeken lus,sell hepaalde markanle punten

7. vonnparamelers, deze worden hieronder nader locgclichl.

VORMPARAMETERS

De vorl11parameters worden gcvonden door een periode van het signaal in een aanlal stukken

op te delen. Dil kunnen rechle lijnen zijn maar evengoed ook e-machten of dclen van

cirkcls. Hans van Oostrom heeft bijvoorbeeld tijdens zijn afstudeeronderzock [61 in

Gainesville. USA, ten bchoeve van een inlelligenl alarm sysleem voor cell

beademingscircuit, gebruik gemaakt van e-machten als vormparal11elers. Hieronder zijn

tot slot van dit hoofstuk cen paar vormparameters uitgewerkl als voorbecld.

De vorl11paramcler V is gedcfinieerd als de sommatie van de vcrschillen tussen het signaal

en een rechte als model, en de vormparameler F voor kwadralische verschillen.
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N
L i2 N * (N + 1) * (2 * N + I) / 6
i=1

N
LiN * (N + 1) / 2
i=\

(13 )

(14 )

Een vormparamcler kan gedcfinieerd zijn als de lijdkonstantc van ccn e-macht, die

bijvoorbeeld model staat voor een deel van ecn pcriode van ccn tc validcrcl1 signaal.

p

---------------=:::::::::====.....,.,--

XCi)

Figuur 14: Een e-mochl ofs ~'ormporomeler
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Dc foul is minimaal voor (i~ cn (i~ gelijk aan nul, wal op hcl volgendc ncer koml.
(ia lib

N
I: 2(IX. + In(b) - y.)x. = 0
i= I 1 1 1

N
I: 2(lx. + In(b) - y.) = 0
i=1 1 1

Na enig rckenwerk volgl er dan voor de lijdkonslanle l:

N N
d = N I: i2 - (I: i )2

i=1 i=1

N N N N
In(b)=I/d{NI:i2 I:iy. - I:iI:y.}

i=1 i=1 1 i=1 i=1 1

N N N
1=I/d{I:iy. - I:iI:y.}

i=1 1 i=1 i=1 1

(I H)

(19)

(20)

(21 )

(22)

Hel berekL'nen van een vormparamelcr komI uileindclijk neer op hel \·olgcnde. Bij hel

inlczen \'a1l icder sample worden dc diverse sommalies volgens bo\'cnslaande vergclijkingcJ1

uilgevocrd, En hij hel herciken van een eindpunl worden de complcxerc bcrekeningen

gedaan om 101 de vormparamclcr!oo Ie komcn.

TOI zover de \'alidalie en modclvorming van de signaalparamelers. Welke signaalparamelers

men mocl kiezcn hangl slerk af van de loepassing en hel Ie validcrcn !ooignaal. Dil hoofdsluk

heerl gelrachl meer inzichl lc gevcn in de IOlslandkoming \'an ccn sel significanle

signaalparamelers. Een pcriode wordl opgedecld in een aanlal nivcaus en een aanlal

lijdsinlcrvallen die lezamen een rasler vormen over de Ie onderzocken pcriode. Dc

ra'ilerpUnlcn \'ormcn zogenaamdc markanle punlen die de bcL'iis vormen voor de

uilcindclijkc !ooignaalparamclers. In hel volgende hoofdsluk wordI bchandcld hoc dc eXlraclie

van de signaalparamclcrs in zijn algemccnheid geschiedl.
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3. DEE X T RAe TIE

Onder het extraetiemeehanisme wordt verstaan die delen van een validatiealgorithme die

voor de extraetie van signaalparameters uit een aangeboden ingangssignaal zorgdragen. In

deel 1 van dit verslag is globaal uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat bij het geevalueerde

arterieIe bloeddruk algorithme. In dit hoofdstuk wordt een algemene methode van extraetie

besehreven. Deze methode is ontstaan door de teehnieken die bij het arterieIe bloeddruk

algorithme gebruikt zijn voor de extraetie van signaalparameters algemeen te maken. Deze

teehnieken besehrijven de ereatie van een set hulplijnen, het raster van markante punten,

de eontrole op begin en einde van zowel de onderdelen als de periode zelf, het berekenen

van de signaal parameters en het timeout meehanisme.

HULPLlJNEN EN MARKANTE PUNTEN

Voor de cxtraetie van signaalparametcrs wordt er over een periodc van het signaal een

raster gelcgd waarmee de periode in een aantal stukken opgedecld wordt. Het opdelen

gebeurt vanuit het oorspronkc1ijke idee dat de toetssteen van de validatie, het model, een

benadering dient te zijn van het idealc beeld van het te valideren signaal. Omdat het model

een lopendgcmiddelde is van de signaalparameters, dienen de signaalparameters dus zelf een

goede benadering te zijn. De snijpunten van het signaal met de rasterlijnen vormen een set

markante punten waaraan een aantal vorm- en tijdparameters opgehangen worden. Met

behulp van deze vormparameters wordt de vorm van het signaal bewaakl.

In hel voorgaande hoofdstuk heef! men gezicn dat de vormparameters niet per se uit reehle

lijnen hoeven te zijn opgebouwd. Elke wiskundige funktie is in principe mogelijk zolang

er geen opslag van samples gevraagd wordt en real-time verwerking mogelijk blijft. Het is

aan te bevelen de bewerkingen zo eenvoudig mogelijk Ie houden om de rekentijd te

beperken. Dal :ral in de meeste gevallen resuIteren in eenvoudige wiskundige funkties zoals

reehte lijnen en exponenliCle funkties.

Maar wat voor funkties men ook kiest en in hoeveel delen men de extraetie ook opdeeIt,

men heef! altijd een aantal markante punlen nodig zoals bijvoorbecld het maximum en

minimum signaalniveau. De:re punten zijn nodig om het begin en het einde van de diverse

onderdclen en de periode zelf mee vast Ie slellen. Yoor de bcpaling van deze markante

punten zijn hulplijnen ge'introdueeerd. De snijpunlen van het signaal met deze hulplijnen

vormen een aanlal belangrijke markante punten. Yoor het arterieIe bloeddruk signaal heef!

34



dit geresulteerd in een set van drie niveaulijnen op 25 %, 50 %, en 75 % van het relatieve

signaalniveau. Voor een ander signaal zouden het er uiteraard meer of minder kunnen zijn

en op andere niveaus. Naast niveaulijnen zijn ook tijdlijnen te introduceren. De opdeling

van een periode wordt dan niet gedaan met een aantal niveaus maar met behulp van een

aantal tijdsintervallen. Bij de beeldvorming van een periode van het signaal zijn de

niveaulijnen horizontale lijnen en de tijdlijnen vertikale lijnen. Tezamen vormen ze een

raster van lijnen dat over een periode gelegd wordt om het signaal mee op te delen.

Tijdlijnen zijn handig voor signalen met karakteristieke vormkenmerken met stabiele

tijdintcrvallen, zoals bijvoorbeeld bij het EeG het geval is. Tezamen vormen de tijdlijnen

en de niveaulijnen een set hulplijnen.

Het frame van hulplijnen wordt tijdens de initialisatie geinitialiseerd en telkens aangepast

bij veranderingen van het signaal in de loop van de tijd. Voor de berekening van de

hulplijnen zijn bijvoorbeeld het maximum en het minimum signaalniveau nodig (of de

periodeduur). Deze gegevens worden kontinu gemeten om daarmee op ieder tijdstip de

verschillende hulplijnen te kunnen berekenen. Een hulplijn PROC.X op X% van het

relatieve signaalniveau (of periodeduur) wordt als voIgt berekend.

PROC.X MIN + (X / 100) '" (MAX - MIN)

PROC25 MIN + (1/4) '" (MAX - MIN)

PROC50 MIN + (1/2) '" (MAX - MIN)

PROC75 MIN + (3/4) '" (MAX - MIN)

Omdat het gemiddclde signaalniveau en de signaalgrootte in de loop van de tijd kunnen

verandercn moet ook het frame van hulplijnen zich kunnen aanpassen. Net zoals er voor

de modclparameters een lopend gemiddclde wordt gebruikt, wordt ook voor de hulplijnen

een lopend gemiddclde gebruikt. Met behulp van een weegfactor Wh is aan te geven hoe sncl

het frame mce moet gaan met die veranderingen.

Dc extractie valt of staat met een goed frame. Aan de ene kant dient het de veranderingen

in het signaal snel te volgen om betrouwbare signaalparameters te kunnen berekenen. Het

validaticmechanisme rekent na de extractie wei af met al te grotc variaties.

Daarentegen mag het frame ook weer niet te snel veranderingen volgen omdat dan het

gevaar bestaat dat het frame al bij kleine verstoringen van het signaal uit balans raakt. En

dit zou weer betekenen dat er dan onnodig vaak geinitialiseerd zou moeten worden.

Dc weegfactor Wh voor de hulplijnen mag dus iets groter zijn dan de weegfactor W voor de

signaalparameters. Bij de evaluatie van het arteriele bloeddruk validatiealgorithme is

gebleken dat bij een W = 20 % een 20 % < Wh < 50 % weinig invloed heeft op de
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resultalen en dus prima voldoet.

Elk snijpunl van hel signaal met een hulplijn is zoals gezegd een markant punt. Bij een

veelvoud aan hulplijnen onlstaal er een nog veel groter aantal markante punten. Het is zaak

om de juisle punten te kiezen en zich te beperken in het gebruik ervan. Tijdens de

bespreking van hel eXlractiemechanisme in deel 1 van dit verslag is gedemonstreerd hoe

lasl van sysleem- of signaalruis le vermijden is door op een handige manier gebruik te

maken van de markanle punten waardoor een hysteresis gei"ntroduceerd kan worden.

Met bchulp van een sel hulplijnen en een aantal markante punten is hel mogelijk om tot de

exlraclie van signaalparameters over te gaan. Tezamen met het nog te bespreken timeout

mcchanisme bestaat het eXlracliemechanisme uit de volgende vier onderdelen.

1. Het frame van hulplijnen.

2. Dc controle op het begin en het einde van de periode en van de onderdelen.

3. De parameter extractie.

4. Hel limeoul mechanisme.

De initialisalie en voorldurende aanpassing van de hulplijnen is hierboven besproken. De

conlrole op de overgaan van de ene toestand naar de andere en het begin en einde van een

periode berust op het checken of een bepaald markant punl bereikt is.

Hoe gaat nu de parameler extractie in zijn werk?

PARAMETER EXTRACTIE

Tusscn het beginpunl en het eindpunt van een periode doorloopl het extractiemechanisme

van het oorspronkclijke algorithme steeds een aantal toestanden om de signaalparameters

le bcpalcn. Wat opvall aan het toeslandsdiagram, in figuur 15 voor die berekeningen is dat

er een grote symmetric aanwezig is. Deze symmetrie komt door hel feit dat het algorithme

was opgcdeeld in een opgaande en een neergaande flank. In het algemene geval met

meerdere flanken zou hel loeslandsdiagram er volgens figuur 16 hebben uitgezien. Door van

hel algcmcne loeslandsdiagram voor een flank uit te gaan, zie figuur 17, is een algemeen

loeslandsdiagram te maken voor de berekening van een enkele signaalparameter.

De exlraclie wordt beschreven met behulp van de volgende vier procedures:

1. ACTVAR

2. BERVAR

3. RESVAR

4. BACVAR
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figuur 16: Algemeen toestandsdiagram voor een periode mel N onderdelen.
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tiMeout

Figuur 17: Toeslandsdiagra11l voor hel exlraclie 11lechanis11le voor een onderdeel.

In toestand Fn worden, elke keer als er een nieuw sample ingelezen wordt, in ACTVAR

die gegevens aangepasl en berekeningen uitgevoerd die nodig zijn om uiteindelijk aan het

einde van flank Fn de signaalparameters te berekenen die bij flank Fn horen.

Wordt tijdens dit proces het begin van flank Fn+1 gedetecteerd dan worden in RESVAR

de momcntane waarden voor de berekening van de signaalparameters van flank Fn+1 gereset.

Tevens worden in BACVAR de momentane waarden voor de berekening van de signaal

parameters van flank Fn opgeslagen in een speciale backup file. Vanaf dat moment worden

niet allcen de gegevens van Fn geactualiseerd in ACTV AR maar ook die van Fn+1 net zolang

totdat hel begin van Fn+1 en dus tevens het einde van Fn erkent wordt.

Ais hel einde van F gedetecteerd en bevestigd is dan worden in BERVAR de laatste
n

berekeningen gedaan voor dat de signaalparameters van flank F uitgevoerd kunnen worden.
n

Het eXlractiemechanisme gaat daarna over van toestand Fn naar Fn+1'

Vanwege ruis of de grilligheid van het signaal kunnen er hysteresis ingevoerd worden om

een zuivere berekening van de signaalparameters mogelijk te maken als er onzekerheid

bestaat over het bereiken van het eindpunt van extractie. Daarom worden er zolang niet

definitief vast staat dat een flank afgelopen is zowel de momentane gegevens aangepast van

de huidige flank als die van de volgende. Als de overgang tussen twee flanken zonder
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hysteresis geschiedt, dan wordt direct nadat de gegevens in BACVAR opgeslagen zijn

uitgerekend in BERVAR wat de definitieve signaalparameter waarden zijn.

Aan dezc methode kleven een aantal bezwaren. Zo moeten flanken aan elkaar aansluiten

en kan er ook geen overlap van flanken bestaan. In het algorithme van John Goossens

werden de berekeningen van de signaalparameters van aile flanken met dezelfde procedures

cn op de/clfdc manier gedaan. Vanwege de grote mate van symmetrie in het twee f1anken

modcl voor het arterieIe bloeddruksignaal is dat ook makkelijk voor elkaar gekregen. Voor

ecn andcr signaal dat minder symmetrisch is kan dit een probleem worden.

Gczicn dcze bezwaren is bi j de destillatie van een algemene methode afgestapt van de

f1ankcnmcthode. Tijdens het optimaliseren van het validatiealgorithmc voor het arterieIe

bloeddruksignaal zijn markante punten gelntroduceerd en is de extracticmethode aangepast.

Er is geblcken dat cen signaalparameter extractie op basis van ecn aantal markante punten

te prcfen:ren is boven een methode gebasserd op f1anken. Op basis van deze manier van

extractie is de algemenc methode gebasecrd.

Ecn signaalparameter wordt nu op ongeveer dezelfde mamer berekend met ACTVAR,

RESVAR, BACVAR en BERVAR als voorheen een hele flank. En door dat tussen twee

willekcurige markante punten in een periode te doen onstaat een extractie die niet aileen

vecl f1exibelcr is maar ook nog een die algemener toepasbaar is.

Het wordt zo mogelijk om tussen twee willekeurige markante punten een signaalparameter

te dcfinieren. En signaalparameters mogen clkaar nu ook overlappen. Het extractie

mechanisll1C bcstaat dan uit een state machine die bij de extractic van cen periode een

aantal tocslandcn doorloopt. In elke toestand worden net zolang samples ingclezen en

verwerkl lotdat een bepaald markant punt bereikt is en er overgegaan kan worden naar de

volgendc LOesland. In clkc toestand worden na het inlezen van een samplcwaarde In

ACTV AR de handclingen verricht die in die toestand gedaan moden worden voor de

verschilkndc signaalparameters. Bij de toestandsovergangen worden in RESVAR, BACVAR

en BER VAR de overige berekeningen gedaan.

EEN VOORBEELU VAN EEN EXTRACTIE

Om hel bovcnstaande toe te lichten voigt een voorbeeld van een validatiealgorithme. Het

Petri-nl:l \'an het extractiemechanisme is in figuur 19 weergegeven. Het arterieJe bloeddruk

signaal wordt weer als voorbecld gebruikt en in figuur 18 is het signaal met niveaulijnen

en markanlc punten weergegeven.
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Bij de extractie van een periode doorloopt het extractiemechanisme dus een aantal

toestanden. In een toestand worden elke keer als er een sample ingelezen wordt een set

specifiekc toestandsvariabelen geactualiseerd met behulp van ACTVAR en er wordt

gekeken of er een tocstands overgang moet plaatsvinden. Bij een toestands overgang worden

variabelen opgeslagen met BACVAR, gereset met RESVAR en berekend met BERVAR.

TegelijkerLijd wordt er elke keer als er een sample ingelezen wordt gekeken of er geen

timeouL gcgencreerd dienL te worden. Een beschrijving van het extractiemechanisme komt

dan neer op het implemenLeren van de volgende tabel. In de tabel staat wanneer voor welke

variabelc welke procedure gebruikt moet worden.

p

proc75

proc50

A

E

F

G

tiM!?

Figuur 18: De hulpniveaus en de markante punten

/------'"

( INIT . l---+-~
"......--.........-..~

H

Figuur 19: Petri-net van het extractiemechanisme
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pttrameter RESVAR ACTVAR BACVAR BERVAR

MAX 0 4,5,6,7 E H

MIN H 8,9,10,11 I L

Tl C 3,4,5,6 G H

T2 G 7,8,9,10 K L

01 H

02 L

FI A 1,2,3,4 E H

F2 E 5,6,7,8 I L

VI A 1,2,3,4 E H

V2 E 5,6,7,8 I L

HI B 2,3 0 H

H2 F 6,7 H L

HPJ C 3 tim 10 K L

HP2 A I tim 8 I L

PGI C 3 tim 10 K L

PG2 A I tim 8 I L

Het algorithmc dat bij deze vorm van extractie hoort kan er dan all. voIgt uit zien. Naast de

hierboven bcschrevcn procedures RESVAR, ACTVAR, BACVAR cn BERVAR zijn er nog

een aantal nodig vom het inlczen van de samples, de timeout bewaking cn voor de output

van de divcrse gcge\'cns.

EXTRACTIE ALGORITHME VOOR EEN TOESTANI>

haal sample binnen;

actualisecr de diverse variabelen behorende bij deze tocstand;

timeoutteller := timeoutteller + I;

IF overgang gededectcerd THEN

doe backups van variabelen huidige state;

doe berekeningen van eindvariabclen huidige state;

doc resets van variabelen volgende state;

state := succcssor(state);

ELSE IF timeouttcller te hoog THEN generecr timeout;
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In hel hierhoven beschrevcn mcchanisme is ieder snijpunl een markanl punl. In een eehl

algorilhme zouden dal er minder kunnen zijn. In hel voorhecld zijn hijvoorhecld de

loeslanden 4 en 5 of 8 en 9 samen le voegen lol een enkele loesland.

TIMEOUT MECHANISME

Hel liml.:oul ml.:chanisl11l.: i~ vrij I.:envoudig. Een lil111.:0Ul lrl.:l.:dl op W'lI1lll.:l.:r I.:r voor dl.:

exlraclie van een periodl.: l11eer dan een bepaald Mnlal samples nodig zijn. Elke keer dal een

sample ingelezen wordl wordl een leller opgehoogd. Bij hel berl.:ikell vall de limeoul_l

waarde wordl een timeoul gegcnereerd. Indien een periode op lijd afgeslolen wordt wordl

de leller geresel.

De allereersle keer dal er gclnilialiseerd wordl zijn de hulplijnell nog niel gedefineerd en

lreed er vanzc1f na limeoul_l samples een timeout op. Gedurendc die eerste limeoul_l

samples worden aileen de initialisatie gegeve,ns voor de hulplijnen als het minimum en

maximum bepaald. Na de limeoul kan er weI een frame van hulplijnen berekend worden

en is de inilialisalie afgerond. Dc exlraclie hegint en gaat door totdal er weer een limeoul

optreedl.

42



4. 0 E COM M U N I CAT I E

Een signaal validaliealgorilhme is ahijd een onderdeel van een graler geheel. Als input

krijgt het een gesamplcd en gedigilaliseerd bio-medisch signaal afkomstig van een paliCnl.

Bij het ksten van het validaliealgoriLhme voor hel arteriele bloeddruksignaal door John

Goossens is gebruik gemaakl van een sample rale van 50 Hz. Bij die leslen is 50 Hz een

redelijke waarde geblcken en er is op dil momenl geen reden om voor het arteriele

bloeddruksignaal cen andere waarde te kiezen. In een tocpassing of voor een ander signaal

kan het nodig zijn om cen andere sample rale le gebruiken. Men 111oct in dat geval in de

gaten houden dat cen verhoging van de sample rate een verhoging van de rekcntijd tot

gevolg heeft.

Bij de invoer van samples kan het nodig zijn om de ingevocrde gelallen mct een factor Ie

vermenigvuldigcn of van een offset te corrigeren opdat het herkenhare grootheden gaan

voorstellen, zoals drukken of secondes.

Na de validatic van een periode van het signaal worden een aantal signaalparametcr

waardcn uitgevocrd. Daarmee vergezeld gaan net zovcel signaalparametcr-statuscodcs welke

aangevcn hoc de validatie van de signaalparameters vcrlopen is: of de grenzen van test_I,

test_2 of van test_3 overschreden zijn. Oak wordt er nog een validatie vector uilgevocrd

die aangceft in welke rase hcl validalie proces zich bevindt en of er een timeout is

opgclrcdcn, Dc uitvoer gebeurt afhankclijk \'an de toepassing bijvoorhecld naar een buffer

van eCil cxpcrhysteem. Dc uitvoervcctor ziet er dan als voIgt uit:

{<parameter_1 ,... ,parameter_o>,<statuscode_1 ,... ,statuscode_o>,<validatiecode> I

meL: <parameter>

<statuscode>

<validatiecode>

: real;

: 000;

: 001;

: 100;

: 101;

: 110;

: I I I;

: 00;

: 01;

10;

I I;

als er geen artefact aanwezig is.

als er wei een artcfact aanwezig is.

als de minimumgrens van lest_I overschreden is.

als de maximumgrens van tesl_1 overschreden is.

als de minimumgrens van tesl_2 overschreden is.

als de maximumgrens van lesl_2 overschrcden is.

validatiefase.

Icerfasc.

timeout_I gegenereerd.

limcout_2 gegenerecrd.
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s. H ETA L G 0 R I T H M E

Aan de hand van het validatiealgorithme voor het artcriCie blocddruk!>ignaal wordt 111 dit

hoofdstuk uiteengezet hoe in het algemeen cen validatiealgorithme te construeren IS. Er

wordt uitgclegd hoc het algorithme in c1kaar zit en hoc de verschillende modules werken.

En tcnslolte wordt het gehed samengevat in een receptuur voor de constructie van een

validatiealgorithme. In het volgende hoofdstuk worden enige hulpmiddclcn en methoden

gegeven om een eenmaal geconstrueerd algorithme kwalitatief en kwantitatief te testen.

Een validatiealgorithme kent de volgende zes e1ementaire onderdelcn:

I. lnitialisatie van programma onderdelen en konstanten.

2. fnvoer van gegevens.

3. Extractie van signaalparameters.

4. Validatie van signaalparameters.

5. Uit voer \'an gegen:n!'..

6. Timeout bcwaking.

Bij het opstarten van het programma worden de diverse variabclen en konstanten in het

programma \'an een in it ide waarde voorzien. Dit geheurt in de proced ures OPSTARTEN

en fNIT. Het programma komt dan in de initialisatiefase, het eerste sample kan ingelezen

worden en de synchronisatie van de extractie kan beginnen.

Bij de invoer van de gegevens worden de ingclezen samples gcnormeerd zodat de getallen

weer drukken (mmHg) voorstellen. Dit normeren bestaat uit het vermenigvuldigen van de

invocr met een constantc waarde. Dit gebeurt in de procedure INVOER. Afhankclijk van

waar de !'.amples vandaan komen moet in deze procedure de invoer daaraan aangepast

worden. Komen ze bijvoorbecld van een diskfile dan is een READLN(lNVOERFILE,S);

regcl nodig met eventuccl een aanpassing van het formaat. In procedure INVOER wordt ook

de timeout_l-teller bijgehouden. Elke keer als er een sample ingclezen wordt wordt deze

een opgchoogd. Bij het overschrijden van de maximumwaarde TIMEOUT_I worden het

extractieproces en de timeout_I-teller gereset en wordt er opnieuw gesynchroniseerd.

De extractiemodule bevat de volgende drie onderdclen.

1. Dc controle van het frame hulplijnen.

2. Het zoekproces naar het begin van een periode, het synchroniscrcn.

3. Het berekenen van de !'.ignaalparameters.
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De controle over het frame van hulplijnen behelst het initialiseren en het actualiseren van

de hulplijnen. Hiervoor zijn de procedures SETLEY en ACTLEY aanwezig.

De controle over het zoekproces naar het markante punt, dat als het begin van een periode

gezien wordt, wordt gedaan in de procedure FRAME. Is dit punt eenmaal gevonden dan

gaat het synchronisatie proces over in het extractie proces. In procedure FRAME worden

de toestands overgangen bewaakt. Ais er een markant punt gedetecteerd wordt, wordt een

overgangs-vlag geset en het proces gaat over in de volgende toestand.

Elke keer als er een sample ingelezen wordt worden de signaalparameters berekend. In

ACTYAR wordt met de sample waarde de momentane signaalparameter waarden bijgesteld.

BACYAR is een procedure voor de backup van de momentane waarden bij een vermeend

einde van een tocstand. RESYAR reset de momentane waarden van de in de aanhef

gespecificeerde toestand. En met procedure BERYAR worden de signaalparameter waarden

herekcnd.

Aan hel cinde van elke periode die succesvol afgesloten is, wordt het signaal in de validatie

module gelesl op aanwezigheid van artefacten. Deze validatie module bestaat daarvoor uit

drie onderdelen.

1. Hel initialiseren van de modelparameters.

2. Hcl validercn van de signaalparameters.

3. Hel aClualiseren van de modelparameters.

Hel valideren zelf bestaat uit drie testen. De controle op de overschrijding van de algemeen

fysiologische grenzen gebeurt in procedure TEST-I. De controle op de overschrijding van

de individuele specifieke grenzen gebeurt in TEST-2. De controle op een te groot verschil

tussen de signaal parameters en de modelparameters vindt plaats in procedure TEST-3.

Na afloop van de validatie worden de modelparameters al dan niet geactualiseerd

afhankelijk van de uitslag van het validatie proces. De middcling met weegfactor W

geschicdt met de procedures ACTHJS, HISACT en MODHIS.

Tijdens hel leerproces van het validatiemechanisme worden de modclparamcters ge"initia

lisecrd. Hiervoor worden de zelfde procedures gebruikt als voor het actualiseren van de

modclparamclers met dil verschil dat er een variabele weegfactor Wleertijd wordt gebruikl.

Tol slot worden de signaalparameter waarden en de bijbehorende status codes mel procedure

UITYOER uitgevoerd. Afhankelijk van de toepassing wordt bijvoorbeeld naar een

hecldscherm of naar een buffer van een expertsysteem uitgevoerd. Aan het einde van het

programma worden files en derge1ijke naar behoren afgesloten met AFSLUITEN.
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DE PROCEDURES

Het validaticalgorithme voor het arteride bloeddruksignaal bevalle oorspronkelijk twee

extractie dclen die overccnkwamen mel de twee f1anken van hel hijbchorende model. Er

was vanwege de hoge mate van symmelrie tussen de lwee f1anken gl'Sln,,'Cfd om de cXlractie

van de twee delen 10 identiek mogclijk te maken <tan clkaar. Hel eXlracliemechani~me deed

zodoendc voor de ene flank exact hel/clrde als voor de andere flank. Oil had /n weerslag

in procedures en variabclen. Uilgaande van een meer complex signaal dal uil veel mecr

flanken beslaal en in ons geval dus eXlractie delen of toestanden, mocl al snel de conclusic

getrokken worden dal dele manier van exlraclie omslachtig is. In c1ke locsland zouden dan

een hele boel overbodige handclingen verrichl moelen worden. Zo hel al mogclijk is om in

elke loesland de zelfde groolheden le berekenen! Er is daarom geko/en voor een iels andere

opzel van de eXlractie, echler wei mel behoud van de modules RESVAR, ACTVAR,

BACVAR en BERVAR. Hel eXlractiemechanisme verrichl nu in clke loestand aIleen die

handclingel1 die voor die loesland specifiek zijn en die zijn neergclegd in de vier

voornocmde procedures. De procedures gaan er dan globaal als volgl uilzien:

procedure FRAME(var STATE;variabelcn);
begin

OVERGANG := FALSE;
PERIOOEEINOE := FALSE;
case STATE of

SI : if overl(anl( naar S2 gedetecleerd then STATE:= S2;

Sk : if (Jl'erl(anl( nuur F I I(edetecteerd then STATE:= Fl;
Fl : if OI'erl(unK nuu/" F2 Kedetecleerd then hcgin

OVER(iAN(i := TRUE;
STATE:= F2;

end;
F2 : if overgang naar F3 I(edelecleerd then begin

OVER(iAN(, := TRUE;
STATE:= F3;

end;

Fn: if overganl( naar F I gedetecteerd then PERIODEEINDE:= TRUE;
STATE:= Fl;

end;
end;
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procedure xxxVAR(var STATE: STATES;variabelen);
begin

case STATE of
FI : Doe wal bij slale F J gedaan moel worden;
F2 : Doe wal bij slale F2 gedaan moel worden;
F3: Doe wal bij slale F3 gedaan moel worden;
etc.

end;
end;

V ARIABELEN EN KONSTANTEN

Het algorilhme kenl een aanlal record slrucluren voor hel opslaan van lussentijdse gegevens

en voor de uileindelijke resultaten. Hiervoor worden de records RESULT en SLOPE

gebruikt SLOPE is een record voor hel opslaan van momenlanc signaalparameler gegevcns

en de backups van die gegevens bij hel bereikcn van een bepaald markanl punt RESULT

is een record voor hel opslaan van de definilieve signaalparameler waarden van een gehclc

pcriode.

Om aan le ge\'en in welke locsland cXlractie en validatie proces zich bevinden zijn een

aantal tocslanden gedefinieerd. Het algorithme kent de volgende twee vCrl.amelingcn van

toestandcn. STATE voor de synchronisatie en de extractie en FASEN voor leren en voor

valideren.

FASEN

STATE

<SI ,S2,S3,.... ,Fl ,F2,F3,....Fn>

<L,V>

Daarnaa<,l kent het algorithme de volgende variabelen:

RES

HIS

AFWIMIN

AFWIMAX

AFW2MIN

AFW2MAX

AFW3

: resull; record voor de opslag van de acluele signaalparamelers

: rcsulL; record voor de opslag van de modelparameters

: result.; record voor het opslaan van de ondergrenzcn van test1

: result;record voor het opslaan van de bovengrenzcn van tesl1

: result; record voor het opslaan van dc ondergrcnzcn van test2

: result; record voor het opslaan van de bovcngrcD7.en van tcst2

: result; record voor hct opslaan van de tolcrantics voor test3
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CODEt

CODE2

CODE3

SUB

BAC

S

T

MIN, MAX

FASE
STATUS

J

K

W

WI

Wh

OVERGANG

PEREINDE

TIMEOUT I

TIMEOUT 2

LEERTIJI)

: result.; record voor de validatie codes na testl

: result.; record voor de validatie codes na test2

: result.; record voor de validatie codes na test3

: slope; record voor de parameter actualsatic hcrekeningen

: slope; record voor de backup van de hcrekenjngen

: real; huidige sample waarde

: real; vorige sample waarde

: real; minimum en maximum waarde van de pcriode

: fasen; geeft aan in welke fase het extractieproces zit

: state; geeft aan in welke fase het validatieproces zit

: integer; timeout_l teller

: integer; timcout_2 teller

: integer; weegfactor voor de modelparameters

: integer; weegfactor voor de leerfase

: integer; weegfactor voor de hulplijnen

: boolean; geeft een toestandsovergang aan

: boolean; geeft einde van ecn periode aan

: integer; timeout_l grens

: integer; timcout_2 grcns

: integer; aantal perioden dat de leerfa",e gebruikt
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PROCEDURE VOOR DE VAUDATIE;

procedure VALlDAT;
begin

case FASE of

L: begin
TEST 2;
if artefact then

begin
TEST_1;
pas statuscode aani

end
else

hegin
WI := round(1 / K);
if (WI < W) then WI:= W;
MOHHIS( RES,HIS,WI);
K := K + 1;

end;
if (K => LEERTIJH) then STATE:= V;

end;

V: begin
TEST 2;
if artefact then

begin
TEST_1;
pas statuscode aan:

end
else

begin
TEST 3;
if artefact then

begin
pas statuscode aani
K := K + 2;

end
else

begin
MOUHIS( RES,HIS,W);
if (K > 0) then K := K - 1;

end

end;

end;

end;
if (K > timeout_2) then

begin
pas statuscode aan:
STATE := L;
K := 1;

end;
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HET AU;EMENE VAunATIEALGORITHME

unlil(einde ~an de sessie);
AFSLlIITEN:

begin
OPSTARTEN;
INIT:

repeal
INVOER;
FRAME(fase):
ACTVAR(fase)
if OVER(;ANG

if PEREINnE

then
begin

BACVAR(fase):
BERVAR(fase):
fase := successor(fase):
RE..~VAR(fase):

end;
then

begin
BEREKEN:
VALlDATIE(status):
UITVOER:
J := 0:

end
else jf (J > TIMEOUT_I) then

hcgin
pas statuscode aan;
UITVOER:
fase := Sl:
J := 0:

end;

end.

so



HET RECEPT VOOR EEN VALIDATIEALGORITHME

HeL maken van een algoriLhme voor de validaLie van quasi-periodieke paLienL signalen

heginL hij heL hcdenken van de signaalparameLers. In de hoofdslukken over hel validalie

mechanisl11e en hel exlracliel11echanisl11e is verleld hoc de signaalparamclers geyonden

worden en aan welke voorwaarden ze moclen voldoen. Korl samengevaL komL hcl zoeken

naar de scI signaalparameLers op de volgende vijf punlen neer.

\. Mel hehulp van de medische kennis over hel signaal en aan de hand van wal er als

oulpul van hel algorilhme veriangd wordt zockl men naar voor de hand liggende

spccifieke signaal kenmerken. Voorbcelden zijn hel maximalc en minimale signaal

niveau, hel gemiddelde signaalniveau en de periodeduur.

2. AI naar gelang de karaklerislieke vorm van heL signaal moel een periode van dal

sigllaal opgedeeld worden in een aanLal karaklerisLieke delen welke e1kaar mogen

overlappen.

3. Ecn hulpmiddel hierhij vormen de markante punten die geyonden worden door de

introducLie van hulplijnen. En door te zoeken naar globale en lokale extremen.

4. Per deel moel men een aantal relcvanLe signaalparameters Ya<;lstellen. Dit kunnen

zowel vormparamelers, lijdparamelers als hellingparameLers zijn.

5. Mel behulp van de markanle punten kan het signaal nu opgedeeld worden in cen

aanlal delen die gezien kunnen worden als afzonderlijke toesLanden op grand van hel

feiL dal in ieder deel iels specifieks gedaan wordt. De markanLe punlen geven dan de

Loeslands ovcrgangen aan.

Ais cenll1ltill de slappen I. 101 en mel 5. genomen zijn dan weeI men hoc hel signa<tl

opgedecld wordL, hocveel hulplijnen men nodig heeh, welke signiwlpilramelers men wil

berekcnen en waar ze bcginnen en ophouden.

Dc volgende slap is am de hovenslaande wensen in heL algoriLhme Ie implemenLeren.

Daarvoor moelen de volgende slappen genomen worden om procedures en dalalypen in Ie

vullen.

a. In Frame moelen de synchronisalie en de loeslandsovergangen \'w;lgclegd worden.

b. Nu hd aanLalloeslanden bekend is kan de verzameling FASE hepaald worden.

c. In ACTVAR moel voor iedere LoesLand beschreven worden hoe de momenLane

waarden aangepasl mocLen worden.

d. In RESVAR, BACVAR en BERVAR moeLen de bcrekeningen vasLgelegd worden

welke uiLgcvoerd mocLen worden bij iedere loesLandsovergang.
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e. In BEREKEN moclCn de ei~dbcrekeningen voor de signaalparamclers beschrevcn

worden die uilgevocrd moelen worden bij hel bereiken van de tocslandsovergang aan

het einde van iedere periode.

f. De hulplijnen die geintroduceerd zlJn voor het creeren van de markanle punten

moeten gedefinieerd worden in SETLEV en ACTLEV.

g. In INVOER moet het invocrformaat aan de specifieke toepa~sing aangepast worden.

h. In UJTVOER moet hel uitvocrformaat aangepast worden.

I. Dc grenzen voor TEST_' en voor TEST_2 mocten ingevuld worden.

Nadal deze stappcn genomen zijn is het algorilhme in principe geconstrueerd en kan het

afgeregeld worden. Het zogenaamde tunen van het algorithme.

Voor het extractiemcchanisme mocten de konstanten Wh en TIMEOUT_' nog bepaald

worden. Voor het validatiemechanisme zijn dat de AFW3-grenzen. W. LEERTlJD en

TIMEOUT_2 die nog bcpaald mocten worden. Tijdens het tunen van het algorithme kan

oak vastgesteld worden of een signaalparameter stabicl genocg is om als validatie grootheid

dienst te doen.

Wh en TIMEOUT_' kunnen vrij eenvoudig bepaald worden door ze in een grafiek uit te

zellen tegen de totale timeoullijd. Ais daar een optimum voor bcpaald is kunnen de validatie

variabelen bepaald worden. Op soortgclijke wijze kan een optimum gevonden worden voor

W, LEERTIJD en TIMEOUT_2 door zc ieder afzonderlijk uitte zellen in een grafiek legen

de lotale non-validalietijd.

Een goede manier om de AFW3-grenzen te verkrijgen is om met bchulp van cen paticnt

signaal een verdeling te bepalen gedurende cen bepaalde lijd van de signaalparameters en

hun afwijking ten opzicht van het lopcnde gemiddelde van die signaalparameters. Uit de

standaard deviaties van deze verdelingen volgen dan de AFW3 grenz.cn. Dc verdelingen en

de slandaard deviaties geven verder een goede indruk of cen signaalparameter al dan niet

geschikt is als validatiegrootheid.

Tenslotte moet de betrouwbaarheid van het algorithme nog getest wordcn. Dit lijkt alles

bij elkaar een enorme hocveclheid werk met zich mee te brengen omdat dan voor een groot

aantal periodes de validalie door het algorithme geconlroleerd moet worden. Oil is op te

lossen door gebruik te maken van een zogenaamde referentiefile, zodat de diverse

hande1ingcn geautomatiseerd kunnen worden. Van een referenticfilc is bckend waar de

artefacten zillen en door het algorithme met verschillende AFW3-grcn;r.cn dej/'.c file te lalen

beoordelen kan inzicht verkregen worden over de betrouwbaarheid van bet algorithme.
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De referenliefile is le maken door mel hel oog een palicnlsignaal le beoordclen en le labclen

daar waar arlcfaclen oplreden. In hel hierna volgende hoofdsluk is een hulpmiddcl voor het

maken van een dergclijke filc opgenomen.

Een goed overzichl van wal hel lunen en hel leslen van een validatiealgorithme inhoud is

le vindcn in de volgcnde hoofdslukken waarin de methode loegepa.<;t wordt op het arteriCle

bloeddruksignaal len bchoeve van een aUlomalische bloeddrukregclaar.

Elk paticnlsignaal is op zijn manier uniek en dal maakl op zijn beurl e1ke loepassing uniek.

Hel is ondoenlijk om een algorithme le maken dal de mccsle, laat slaan aile mogelijke

loepassingen aan kan. Hel zou veel le veel werk vergen, niet aileen van de software engineer

maar vooral ook van hel sysleem waarop hel algorithme uiteindelijk zou gaan draaien. Mel

dil reccpl kan voor de mecsle loepassingen waarvoor een signaalparameter

eXlracliemechanisme en een arlefacl-deleclie-filler verlangd wordl een algorilhmc

geschrevcn worden zonder dal daar \"eel \"oorbereidingstijd voor nodig is. HcI zal sncl

inzelbaar zijn en uileindclijk nicl veel rekenlijd vergen.

Ik hoop mel dil verslag de mamer van signaal aanpak en de wijze van programmeren

voldoende duidclijk Ie hebben weergegeven om een dergcJijk algorithme vlot te kunnen

schrijven. Het recepl is loegepa.<;t op het arteriCle bloeddruksignaal waar\"an de resultalen

terug te vindcn zijn in de volgende hoofdslukken. Om de algemeenheid van hel recept nog

eens nader te onderslrepen wordl in hel volgende decJ van dil vcrslag hel recept onder

andere ook nog eens loegepasl voor artefact delectie m de capnografie en de

temperaluurmeling.
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6. H U L P MID DEL ENE N T EST MET HOD E N

Om een eenmaal geeonstrueerd algorithme te tunen en zowel kwantitatief als kwalitatief

te teslen zijn een groot aantal statistisehe handelingen nodig. In het voorgaande hoofdstuk

is reeds vermeld welke variabelen er allemaal afgeregeld dienen te worden. In bijlage B is

het hele arregelproees besehreven voor toepassing in de bloeddruk-regelaar. In dit hoofdstuk

staan een aantal van de daar gebruikte hulpmiddeIen en methoden besehreven. Ze geven ook

inzieht in de totale hoeveelheid werk die komt kijken bij een dergclijk afregelproees en het

testen van de betrouwbaarheid van een validatiealgorithme.

Aan de hand van een litcratuur onderzoek kan men veel te weten komen over de mogclijke

versehijningsvormen van het te valideren signaal. Er kan een set signaalparameters gevonden

worden. Maar het testcn zal uiteindelijk toeh met een eeht signaal moeten gebeuren. Voor

het arteriCle bloeddruksignaal zijn in het Catharinaziekenhuis te Eindhoven een vijftal

samplefiles op floppy gezel van het menselijke arteriCle bloeddruk-signaal. Dc signalen zijn

afkomstig van vijf verschillende mensen. De signalen vertonen grole versehilen in

verschijningsvorm en bevatten een sehat aan artefaeten en signaal veranderingen. Met

behulp van deze vijf sample riles is het statistisehe onderzoek gedaan naar een juiste set

signaalparameters, het arrcgelcn van het uileindelijke validatie-algorilhme en tenslotte de

betrouwbaarhcidstests voor de bloeddruk-regclaar.

Om ecn juisle scI signaalparameters te vinden is gekeken naar het statistiseh gedrag van

de arzondcrlijke signaalparameters. De signaalparameters zijn verkregcn door de samplefiles

te validercn met bchulp van een validatiealgorithme dat nog maar half af was. Van een

eehtc validalie kan dan dus ook nag geen sprake zijn. De variabelcn voor het extraetie

meehanisme moetcn zo ingestcld worden dat ze een redeIijke extraetie tot gevolg hebben.

lets dat zcer eenvoudig te doen is. Het validatiemeehanisme moet zo ingesteld worden dat

er geen signaalparameters afgckeurd worden. De uitvoer van de signaalparameters gesehiedt

naar ecn appartc file met reals, waar ze per sct opgeslagen moeten worden.

Met behulp van het programma VERDELIN kan een statistisehe vcrdeling van de signaal

parameters in becld gebraeht worden. Ais invoer verlangt VERDELIN een file met reals.

De gebruiker moel aangcven hoe de invoerfile heet, uit hoeveel signaalparameters een set

bcslaal en welke signaalparameter onderzoeht dient te worden. Als uitvoer geeft

VERDELIN de verdeling in een grafiek op het seherm weer. De standaard deviatie van de

vcrdcling wordt tenslotte ook nog gegeven.

VERDELIN is gesehreven in Turbo Pascal en is als voigt te gebruiken.
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(start Turbo Pascal op)

>Workfile: VERDELIN <return>

>Run <return>

geef naam invoerfile: <return>

geef setgrootte: ... <return>

hoeveelste parameter: ... <return>

De verdcling verschijnt in beeld. Na een return verdwijnt de verdeling en wordt de

standaard deviatie gegeven en is het programma klaar.

Dc verdeling komt er dan bijvoorbeeld zo uiL te zien:

N

158

108

50

18 3B
Figuur 29: I'erdeling van Dl, de pll/sdruk

5B

Op dC/elIde manier is ook een verdeling van het lopend gemiddclde of van het verschil van

de acluelc signaalparameter waarde en zijn lopend gemiddelde in beeld te brengen. De

uilvoer vector van het algoriLhme dient daartoe overcenkomstig aangepast te worden.

Aan de verdelingen valt vecl te zien over de veranderlijkheid van de betreffende

signaalparameter. Is de verdcling van de afwijking sterk geconcentreerd rond de nul dan

betekend dat dat het lopend gemiddelde de signaalparameter goed voigt. Veel hangt hierbij

naluurlijk af van de keun~ van de weegfactor W. De laaste twee soortcn verdelingen kunnen

dan ook pas gemaakt worden als de weegfactor W vaststaal.
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Het afregelen van de variabelen van het extractiemechanisme en het validatiemechanisme

Wh, TIMEOUT_I, W, TIMEOUT_2 en de LEERTIJD kost meer tijd en werk. Om te

beginnen moet de extractie goed afgesteld worden. Om een optimum te vinden voor When

TIMEOUT_1 kunnen deze het beste in een grafiek uitgezet worden tegen de totale

initialisatietijd. Deze tijd kan gemeten worden door in het algorithme een teller in te

bouwen die bijhoudt hoeveel samples er in totaal ingelezen zijn tijdens de initialisaties bij

een run met verschillende waarden voor When TIMEOUT_I.

Als de optima gevonden zijn en het extractiemechanisme dus afgeregeld is kan het afregelen

van het validatiemechanisme beginnen. Het optimum voor W, TIMEOUT_2 en de

LEERTIJD kan op soortgelijke wijze gevonden worden door de totale non-validatietijd te

meten. Hicrtoe moet een teller in het algorithme ingebouwd worden die bijhoudt hoelang

er totaal gelcerd wordt en hoevaak er periodes afgekeurd worden tijdens verschillende runs

met steeds andere waarden voor de betreffende variabelen.

Hier ontstaat dus een probleem!

Om een periode goed te kunnen valideren moet het validatiemechanisme goed afgeregeld

zijn. En om het validatiemechanisme goed af te regelen moet men periodes kunnen

valideren. In eerste instantie is het afregelen dan ook natte yinger werk.

Na een grove instelling van de AFW3-grenzen kan een redelijke waarde voor de variabelen

gevonden worden. Met deze nieuwe gegevens kan het algorithme beter afgesteld worden en

kunnen redclijke onderlinge verhoudingen van de AFW3-grenzen gevonden worden. Met

deze rcdclijk nauwkeurige AFW3-grenzen kunnen dan uiteindclijk de echte optimale

waarden voor W, TIMEOUT_2 en de LEERTIJD bepaald worden.

Men is nu instaat om de verdelingen van de lopende gemiddelden te maken en die van de

afwijkingen. Op basis van de standaard deviaties van de afwijkingen kunnen uiteindelijk

de AFW3-grenzen nog iets fijner op elkaar afgestemd worden.

Men heeft aile kwantitatieve tests gedaan en de enige vraag die nu nog overblijft is: Hoe

bctrouwhaar is het algorithme? Hierbij gaat het niet zozeer meer over de vraag hoe de

onderlinge verhoudingen tussen de AFW3-grenzen moeten zijn maar hoe ruim mogen ze

zijn: 2u, 3u, 4u of zelfs 5u?

Door in een tabel de variatics van de AFW3-grenzen uit te zetten tegen het aantal goede

en foute validatie bcslissingen van het algorithme kan een goed inzicht verkregcn worden

in de betrouwbaarheid van het validatiealgorithme. Deze laaste stap kan het beste gedaan

worden met een zogenaamde referentiefile.
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DE REFERENTIEFILE

Om de betrouwbaarheid van een algorithme te controleren IS het nodig om de

validatiebeslissing van dat algorithme te controleren. Een manier om dat te doen is om elke

beoordeelde periode met het oog nogmaals te beoordelen. Als het algorithme steeds de juiste

beslissingen neemt dan weet men dat het betrouwbaar is. De betrouwbaarheid van een

betrouwbaar algorithme is zo inderdaad makkelijk vast te stellen. Maar om een

onbetrouwbaar algorithme betrouwbaar te maken, door steeds een klcine aanscherping van

zijn beoordelings grenzen en een controle met het oog daarna, kan uiteindelijk wei eens een

karwei blijken te zijn dat enorm veel werk met zich mee brengt. Daarom is het verstandiger

om eerst een referentiefile te maken. Een referentiefile is een file waarin de verstoringen

in het signaal voorzien zijn van een label. De betrouwbaarheid van de beoordeling van het

algorithme kan met zo'n file geautomatiseerd onderzocht worden. Voor het arteriele

bloeddruksignaal zijn een aantal van die referentiefiles gemaakt met het programma

REFFILE

REFFILE Iransformcert een samplefile in een referentiefile door online negatieve getallen

als label in de rij positieve samplewaarden tussen te voegen. Als invoer wordt een file van

bytes verlangl en de uitvoer is precies zo'n zelfde soort file. Met eenvoudige commando's

kan met REFFILE door een samplefile heengelopen worden en op plaatsen van een artcfact

ecn labd tussengevoegd worden. Daartoe brengt REFFILE steeds 250 samples in beeld en

vraagt of dal daar een label tussengcvoegd moet worden, of dat een label weer verwijderd

moet worden of dat doorgegaan moet worden met de volgendc 250 samples. Door het

invoeren van getallen geeft men te kennen wat men wil.

REFFILE is geschreven in Turbo Pascal en is in die omgeving eenvoudig op te starten.

Met REFFILE kan aileen van voor naar achter door een file heen gelopen worden. Op het

scherm is het weI mogelijk om van links naar rechts te bewegcn. Een voortijdig einde

betekenl een referentiefile met een lengte tot het moment van ondcrbreking.

REFFILE is als voIgt te gebruiken in een Turbo Pascal omgeving:

>workfiIe: REFFILE <return>

>Run <return>

geef naam invoerfiIe: <return>

geef naam uitvoerfiIe: <return>

Op hel schcrm verschijnen de eerste 250 samples en de verschillende commando

mogelijkheden.
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De volgcnde commando's kunnen gegeven worden:

tOO : stop

80 : insert label

60 : crrase label

0..20 : aanlal stappcn naar rechts op het scherm

-20..0 : aantal slappen naar links op het scherm

overige: volgende scrie van 250 samples

Met een op deze manter gemaakte referentiefile kan geautomatiscerd onderzocht worden

of een algorithme betrouwbaar genoeg is. In het algorithme moet een vlag ingebouwd

worden die aan het begin van iedere periode gereset wordt en ge.<;et bij het inlezen van een

label. Daarnaast moeten er in principe nog een viertal tellers ingebouwd worden voor het

registreren van het aantal gocd-goed, goed-fout, fout-goed en fout-fout bcslissingen.

Voor de bloeddruk-regelaar is verder nog onderscheid gemaakt tussen foutcn in leertijd en

foulen in validalielijd.

Mel behulp van dezc lellers en de referenticfile is een label le makcn waarm de variatic

van AFW3-grenzen uilgczel worden tegen het aantal beslissingen van diverse soort.

Het vinden van de juiste AFW3-grenzen kost zo nog steeds veel tijd maar het IS nu de

computer die werkt.

Het tunen en leslen van een onlwikkcld validatiealgorithme blijfl veel wcrk vergen. Gezien

de grote varialie in signalen, eigenschappen van signalen en hun locpa<;singen is er gecn

standaard oplossing voor de variabclen. Het zal in de meeste gevallcn waarschijnlijk weI 7..0

zijn dal de optimalc waarden voor de variabelen van hel eXlradicmechnismc en het

validalicmcchanisme niet ver weg zullen liggcn van de waarden dic gc\'onden zijn voor hel

artericle blocddruksignaal. Het is dan ook aan te bevclen om die waarden als uitgangspunl

te nemen bij hel tunen van cen algorithme.
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7. E E N TOE PAS SIN G :

HET ARTERIELE BLOEDDRUKSIGNAAL

De eerste loepassing voor een validatiealgorithme is gevonden in ccn automatische bloeddruk

regeling mel behulp van een expert systeem. Deze regelaar moct cr voor zorgen dat de

bloeddruk van een patient naar een verlaagde waarde wordl gebracht en daar wordl

gestabiliscerd, ongeacht allerlei complicaties die zich tijdens de operatic voor kunnen doen.

Het regelen van de bloeddruk is een gecompliceerd probleem. Door een expert systeem als

regclaar le gebruiken kan kennis uit meerdere disciplines ge'implemenleerd worden.

Een expert systeem voor medische toepassingen wordt door de vakgrocp Medische

Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkcld in samenwerking

mel de afdcling Anesthesiologie van de Universiteit van Florida in Gainsville, USA.

Een van de toepassingen is de regeling van de bloeddruk. Deze wordt geregeld door de

infuus flow van SNP (Sodium Nitro Pruside) le regelen. Hel expert systeem moct op basis

van de gc"implementeerde kennis, de ingesteldc eindwaarden en de momentane bloeddru"k

de infuus flow van SNP regelen waarmec de bloeddruk verlaagd wordl.

PATIENT )1ADC~) VALIDATIE EXPERT
SYSTEEM

SNP
POMP

Figuur 21: Een alllomatische bloeddrukregeling met behllip van een expertsysteem

Nadal hel artcrieIo bloeddruksignaal gedigitaliscerd is door de Analoog-Digitaal-Converter

beoordcelt hel validaliealgorithme hel arterieIe bloeddruksignaal op artefaclcn en gccft

iedere hartslag periode de gemiddelde arlerieIe bloeddruk en een validatie code. Het expert

systeem wordl iederc vijf seconden gevoed met een gemiddelde van de validatie output van

de laalste vijf seconden. Het middelingsproces resultecrt in ecn nog betrouwbaarder

gemiddclde arteriele bloeddruk. Het aantal periodes dat gemiddeld wordt hangt af van de
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harts lag. Als er in vijf seconden geen betrouwbare periode gevondl:n is dan wordt er cen

'pressure not valid' vlag gcset. Het expert systeem regelt uiteindclijk op ba<;is van de

ge"implemcnteerde kennis, de gemiddelde bloeddruk en de pomp karakteristiek de SNP

infuusflow,

Op basis van de resultaten die in deel I ge\'onden zlJn In het onderzock naar een signaal

parameterset voor het arteriCle bloeddruksignaal wordt het validatie gedeeltc van de

bloeddruk-regelaar uitgerust met cen bcperkte set van zeven signaalparameters. Het signaal

is lijdens de operaties veelvuldig onderhevig aan allerlei verstoringen ten gevolge van

bewegingen en chirurgischc ingrepen. Deze artefacten hebbcn vaak grove vorm

veranderingen tot gevolg maar evenzovaak treedt daarbij geen vcrandering op van het

gemiddelde signaalniveau. De kcuze voor een beperkle set signaalparameters is te

verantwoorden doordat men niet ge'intcresseerd is in de vorm van het signaal maar aileen

een gemiddclde arterieIe bloeddruk als output verlangt, die bovendien ook nog eens iederc

vijf secondcn gemiddcld wordt. Dc beperkte parametcrset zorgt voor cen eenvoudig en

robuust validatiealgorithme dat als onderdecl van de bloeddruk-regclaar onder klinische

omstandigheden getest kan gaan worden. Dc signaalparameters die gebruikt gaan worden

zijn:

MAX

MIN

D1

1>2

HI

PG

HP

Systole druk

Diastole druk

Pulsdruk bij stijgende bloeddruk

Pulsdruk bij dalcnde bloeddruk

Helling bij stijgende bloeddruk

Gemiddelde bloeddruk

Periodc tijdsduur

In hel volgende hoofdstuk wordt het afregclen en het testen van hel validaliealgorilhme

uiteengezet.
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8. BET R 0 U W B A A R H E IDS 0 N D E R ZOE K

Ten behocvc van een automatisch expertsysteem gebaseerde bJoeddruk-regelaar is een

signaal validatie algorithmc ontwikkeld om artefacten te detecteren in het arterieIc

hloeddruk~ignaal. Oit validalie algorithme bestaat uit twee onafhankelijkc logische delen:

1. Een extractiemechanisme voor het periodiek berekenen van een aantal significante

signaalparameters. Oeze signaalparameters zijn een maat voor een aantal eigen

schappen van een periode van het arteriele bloeddruk signaal.

2. Ecn validatiemechanisme dat de met het extractie mechanisme berekende signaal

parameters valideert.

Alvorcns dit validatie algorithme te gebruiken als beoordelaar van signalen is het

noodzakelijk om het algorithme eerst zclf aan een aantal critische lests tc onderwerpen. Oit

hoofdstuk geeft een verslag van de tests die gedaan zijn om er zeker van te zijn dat het

algorithmc hetrouwbaar is. Oe validatie van het validalie algorithme is nel als hel algorithme

zelf gcsplitsl in twee delen. Allereerst wordt het extractiemechanismc behandcld en daarna

wordt hCI validatiemechanisme bcsproken. Het hoofdstuk eindigt mel een aantal algemenc

conclu~ic~ over de hetrouwhaarheid van hel validatie algorithme voor gehruik in een

automat i~chc bloeddruk-regclaar.

HET EXTRACTIEMECHANISME

Hel extractie mechanisme berekent uit het arterieIe bloeddruksignaal de volgende sci

significantc ~ignaalparameters:

1. Diaslole hloeddruk

2. Systole hlocddruk

3. Pul~druk stijgende bloeddruk

4. Pulsdruk dalende bloeddruk

5. (il:middclde bloeddruk

6. Pcriodeduur

7. dP;dt van de stijgendc bloeddruk tussen 25% en 75% van het signaalniveau.

Ecrsl worden hij de initialisatie van het extractieproces gedurende Te samples het maximum

cn hel minimum signaalniveau bepaald. Ais die eenmaal zijn vastgcsteld dan volgl daaruit
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een frame van hulpniveaus op 25%, 50% en 75% van het signaalnivcau. Deze hulpnivcaus

zijn essentiecl voor de bepaling van de signaalparameters. Iedere kccr als de extractie van

een periode afgerond is worden dc hulpniveaus aangepast aan de momentane veranderingen

van het signaalniveau. Dc aanpassing gebeurt door de niveaus die bepaald zijn uit het

maximum en het minimum van de laaste periode te middclen met de hulpniveaus waarmee

de extractie plaats heefl gehad. Voor de middeling wordl gebruik gemaakt van een lopend

gemiddelde meL een bepaaldc weegfactor Who Ais een extractie langer duurt dan Te samples

dan lreedt er een limeout op die hel extractie proces weer herstarl. Na afloop van een

succesvolle exlraclie worden de signaalparameters in het validalie gedeclte verder verwerkt.

Er zijn drie mogelijke oor7.aken voor een slechle exlraclie.

a. Een slechle sel hulpniveaus.

b. Een verkeerde maximale initialisalietijd Te•

c. Een verkeerde weegfaclor Who

ad a. Een slechte sel hulpniveaus onlslaal als er wordl gemiddcld mel hulpniveaus,

berekend uiL dc extrcmen van de laalsLc periode, slerk afwijken van hct lopcnd gemiddclde

van de hulpni\·caus. Ais dc afwijkingcn incidenlecl zijn dan hersll:lI het mcchanismc zich

vanzelf. Bij een Ie sLerkc trend of ecn Ie groLe sprong herslarL heL mcchanisme zich nil cen

limeout. Een slechte sel beslaal dus altijd maar even en hersleh zichzclf.

ad b. InilialisaLietijd is geen eXlraclieLijdl Te dienl zo klein mogclijk gekozen Le worden om

de lolale iniLialisalielijd Le beperken. Maar ze moel wei grool genoeg gekozen worden om

de groolsl mogelijke periodeduur loe Ie laten. Bij een minimalc hartslag van 25

slagen;minuul en een samplerale van 50 Hz duurl een periode maximaal 120 samples.

Rekening houdend mel f1uklualies in hel signaal is gekozen voor Te = 200 samples (= 4

seconden).

ad c. Dc weegfactor Wh kan of te grool of Ie klein gekozen worden. Als de weegfaclor Ie

klein gekozen wordl dan volgl de sel hulpniveaus hel signaalle langzaam en lreedl er Ie snel

een limeoul op bij een signaalverandering. Ais de weegfaclor Ie groOL gekozen wordl dan

heefl de laalsle periode erg veel invloed op hel gemiddelde van de scI hulpniveaus. Hel

gevolg hiervan is dal heL gemiddelde erg instabiel is en de sel snel uil balans raakl, wal 101

gevolg heefL dal er Ie snel herslarl wordt. Voor de weegfaclor is hel dus zaak om een gulden

middenweg Ie volgen.

Hel exlraclie mechanisme is robuusl van opzet en hersleh zichzelf bij een evenluele fout.

De afslelling van hel mechanisme is Ie oplimaliseren door in een grafick de weegfaclor Wh



uit te zellen tegen de totalc hoevcdheid initialisatietijd. Deze eurvc is Ic verkrijgen door

het extractic111cchanis111c 111cl vcrschillcnde waarden voor dc wccgl'aclor loc Ic passcn op ccn

referentiefilc en tijdcns ecn run de tolalc initialisatictijd cn hcl lol<llc aanlal initialisalics

bij te houden. Uit de grafiek voIgt dan een ideale Who

HET VAU()ATIE MECHANISME

Nadat voor hel extractie mechanisme een optimale afstelling verkregen is kan ook hel

validatie mechanisme geoptimaliseerd worden. Het validatie mechanisme beoordeelt het

arterielc blocddruk signaal door de significante signaalparameters die mel het extractie

mechanisme verkregen zijn te onderwerpen aan een tweetal tests.

1. Er wordt gekeken of de parameters binnen bepaalde absolute grenzen blijven. Deze

grenzen zijn op fysische gronden of op medische gronden gekozen.

2. Test2 kijkt of de signaalparameters nietteveel afwijken van hun lopende gemiddelde.

De middeling gebeurt iedere keer na afloop van een succesvolle validatie met een

weegfactor Wy op dezelfde manier als voor de hulpniveaus.

Voor test2 is een toetssteen nodig. Als toetssteen wordt het lopend gemiddelde van de

signaalparameters genomen. Voordat met valideren begonnen kan worden moet eerst een

bepaalde tijd, T1ecM,jd' hel gemiddclde van de signaalprameters bepaald worden.

ledcre kccr als dc toclsslccn onhcl rouw haar is gcwordcl1 wordt cr ccn Ii111coul gcgcncrccrd

die het validatie proces reset zodat er weer van voor af aan gcleerd moet worden. Dc

toetssteen wordt als onbelrouwbaar gezien als er gedurende een bepaalde tijd teveel

artefacten optreden. Het timeout mechanisme dat hiervoor veranlwoordelijk is kent een

instel variabele Tm waarmee de gevocligheid in te stellen is.

Resumerend heeft hel validatie mechanisme de volgende variabclen:

a. Dc absol ute parameter grenzen voor testl.

b. Dc maximale signaalparameter afwijkingen voor test2.

c. Dc weegfactor Wy •

d. Dc Icertijd T""Mi,d'

e. Dc timeout variabcle Tm'

lliLJ!. De absolute signaalparametergrenzen zijn een systeem gegeven of een medisch

gegeven.

ad b. Dc maximale afwijkingen van de signaalparameters moelen 700 gekozen worden dat
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het validatie algorithme kritischer is dan strikt noodzakclijk is. Het m<'lct dus periodes met

een artefact afkeuren en het mag enkcle goedc periodes afkeuren.

ad c. Een te grote weegfactor maakt het lopend gemiddclde van de signaalparameters als

toetssteen onbetrouwbaar. Een te kleine weegfactor maakt de toetsstcen te traag.

ad d. Een te korte leertijd heeft tot gevolg dat de invloed van een sterk afwijkendc

signaalparameter waarde van de initiCle gemiddelde signaalparamcter waarden erg groot is.

Oit kan tot gevolg hcbhen dat het validatieproccs de te valideren signaalparameters afkeurt

en cr heel snel opnieuw ge\eerd moet \\lorden. Een lange \eertijd is ook niet wcnsclijk omdat

er tijdcns het \eren niet gevalidcerd wordt.

ad e. Een te grote timeout variabcle betekent dat het lang duurt voordat cen onbetrouwbaar

gemiddclde gereset wordt. Ecn te kleine timeout variabele hceft tot gevolg dat er, bij een

eventuclc verstoring in het signaal, te snel tot opnieuw \eren wordt overgegaan.

De kwaliteit van hel validatiemechanisme is te testen door een referentiefile te maken

waarmee de signaalparameler grenzen voor lest2 mee gecontrolccrd kunnen worden. Dc

optimalc waarden voor Wv, T1een,jd en T m kunnen gevonden worden door ze in een grafiek

Uil te zellen tegen de lotale leertijd bij een run met de referentiefile.

Na het opt imaliseren van de variabelen Wh , T e, W., T Ieen'Jd en T m en het testen van de

maximalc afwijkingen voor de signaalparameter waarden van test2 met behulp van een

referentiefilc is het algorithme klaar voor gebruik.

In het vervolg van dit hoofdstuk vindt u de uitslagen van diverse tesls en de uiteindclijke

oplimale instelwaarden voor de hierboven beschreven variabclen.
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TESTRESULTATEN

De testrcsultaten en de grafieken zijn verkregen met behulp van een referentiefile,

SA M261 O. DAT, welke in het Catharina ziekenhuis te Eindhoven is gemaakt. De file bevat

ongeveer 6020 bruikbare periodes.

DE EXTRACTIE

Ten behoeve van het optimaliseren van het extractiemechanisme is het totale aantal

initialisaties uitgezet tegen de weegfaktor voor de hulplijnen Who Dc totalc initialisatietijd

is rcchtevcnredig gebleken met het totale aantal initialisaties. In de grafick is dan ook allcen

maar het totalc aantal initialisaties weergegeven bij een run met 174475 arleriCle bloeddruk

samples en cen Te = ISO, Te = 200, Te = 2S0 en een Te = 300.

Initi~lisa.ties Ie = 158
/

48

36

Ie = 258
28 =- --Ie = 288- --Ie 388-- =
1.6

8
0 18 28 38 48 50 68 78 88 Wh

Figuur 22: lnitia/isaties, Te en Wh

Vit bovenstaande grafiek blijkt dat Te = 200 een goede keuze is. Een grotere en een

klcincre Te leveren in ecrste instantie meer initialisaties op. Aileen door Te veel groter te

kiezen is het aantal initialisaties verder omlaag te brengen. De totale initialisatietijd daalt

daarbij echter niet maar neemt al sncl toe. Verder is in de grafiek duidelijk te zien dat Wh

= 50 ongcveer hel maximum is voor cen goede middcling van de hulplijnen.

Met bovcll~taalldeconclu~ie~lijn de volgende resultaten voor het validatic gedeelte hepaald.
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DE VAUOATIE

Alvorens enige uitspraken te kunnen doen over Wv' T leertijd en T. moeten eerst de validatie

grenzcn van de diverse signaalparametcrs bepaald worden. Hiertoe zijn van de samplefile

SAM 261 O.DAT de volgendc gegevens bcpaald:

1. De verdeling van de signaalparameter waarden

2. De verdeling van het lopende gemiddelde van de signaalparameter waarden

3. De verdeling van het verschil tussen parameter en het lopend gemiddelde

4. De gemiddc1de waarde van diL verschil

5. Dc sLandaard deviaties van dit verschil

De volgcnde signaalparameters zijn onderzocht:

El Maximale signaal niveau (Systole druk).

E2 Minimale signaal niveau (Diastole druk).

Dl Verschil diastole en systole bij een stijgende druk.

D2 Verschil diasLole en systole bij een dalende druk.

HI HeHing bij een stijgende druk tussen 25% en 75% van het signaalniveau.

H2 HelIing hij een dalcnde druk tussen 250AJ en 75% van heL signaalniveau.

P(; I Gemiddc1de druk gemeten meL het minimum £lIs referenLie.

P(,2 Gemiddc1de druk gemeten met het snijpunt van heL sLijgende signaal meL de

PROC50 lijn £lIs refercnLic.

HPI Periodeduur gemeLen met het minimum £lIs referentie.

HP2 Periodeduur gemeten met heL snijpunt van het sLijgende signaal meL de

PROC50 lijn £lis referentie.

In de volgendc evaluatie zal blijken dat de keuze van het snijpunL van heL stijgende signaal

meL de PROC50 lijn £lIs nieuw referenLiq1Unl een goedc keuze is. Om eventucel heL gebruik

van H2 £lis signaalparameter te kunnen overwegen is ook deze meegenomen in de volgende

evaluaLic. Dc uiLeindc1ijke parameterset bestaat uit de volgendc zevell signaalparameters:

El E2 01 D2 HI PG2 HP2
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Figuur 23: Verde/ing van de systole druk Figuur 24: Verde/ing /opend gemidde/de
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Figuur 25: Verde/ing van de afwijking
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Figuur 26: Verde/ing van de diastole druk
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Figuur 27: Verde/ing /opend gemidde/de
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Figuur 28: Verde/ing van de afwijking
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Figuur 29: Verde/ing van ill. de pll/sdruk
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Figuur 31: Verde/ing van de afwijking
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Figuur 30: Verdeling /ol'end gemidde/de
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Figuur 32: Verdeling van ()2. de pll/sdrllk
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Figuur 34: Verdeling van de afwijking

Figuur 33: Verde/ing /opend gemidde/de
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0= 4,2 %
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Figuur 37: Verde/ing von de u[wijking
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Figuur 38: Verde/ing von de he//ing H2
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Figuur 40: Verdeling l'on de o[wijking
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Figuur 36: Verdeling lopend gemiddelde
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Figuur 39: Verdeling lopend gemiddelde
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Figuur 42: Verde/ing /opend gemidde/de
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Figuur 41: Gemidde/de drllk verde/ing PG1
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Figuur 43: Verde/ing van de afwijking

0= 2,9 %

H

l.:JtI

Figuur 44: Gemidde/de drllkverde/ing PG2
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Figuur 45: Verde/ing /opend gemidde/de

"
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N = 6000

Jl- 60 mmHg

j ~
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Figuur 46: Verde/ing van de afwijking
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De verdclingen van de signaalparameterwaarden, het lopendgemiddelde en de verdelingen

van de afwijkingen leveren veel informatie op. Bij een vergelijking van de figuren 28 en

31 blijkt dat het nieuwe referentiepunt een verbetering is voor de berekening van de

periodeduur. Op de berekening van het signaalgemiddclde HP is de invlocd van het nieuwe

referentiepunt veel kleiner getuige figuren 22 en 25. De figuren 16 en 19 tonen dat de

verdcling van de afwijkingen voor HI en H2 zeer stabiel is. Ecn nadeel is het grate bereik

dat deze signaalparametcrs kunnen hebben. HI kan varieren van 40 tot 100. Aangezien de

maximak toleranties van test2 gedefinieerd zijn als absolute afwijkingen en niet als relatieve

afwijkingen moeten deze grenzen gedefineerd worden op de grootst mogelijke afwijkingen.

Vanwcge het toedienen van SNP hebben de verdelingen een bimodale karakter.

Het signaal van SAM261O.DAT is wei onderhevig aan allerlei variaties maar bevat geen

groat aantal artefacten. Het validatiemechanisme zou dan ook een groot percentage

signaalparameterwaarden goed mogen keuren. De verdeling van de afwijkingen tussen de

momenlanc signaalparameterwaarde en het lopendgemiddelde IS 111 aile gevallen bij

benadering Gausisch. Dil houdt in dal als de tabellen vaar de normale verdeling gehruikl

worden er hij een keuze voor cen tolcrantie van 2095 % en bij 30 zelfs 99 % wordt goed

gekeurd. In het vervolg is uiteengczet \Vat de invloed is van diverse tolerantie keuzes op hel

aantal foule bcslissingen. Uitgaande van T = 25, T
l

t"d = 5, W = 20 en de beperkte
m eer 1 J v

signaalparamelerseL

Ten behoeve van de betrouwbaarheidstesten zijn een viertal referentiefiles aangemaakt.

SAM2809.REF, SAM0110.REF, SAM0510.REF en SAM2610.REF. Dc refcrentiefilcs zijn

een copie van overeenkomende samplcfiles die gemaakt zijn in het Catharinaziekenhuis te

Eindhoven, met dit verschil dat aan al de artefacten in de files een label is gehangen

waardoor ze bij de extractie en validatie als zodanig te herkennen zijn. Het signaal op

SAM280<J.REF is grote delen van de tijd zo erg misvormd dat er soms nauwclijks meer

sprake kan tijn van een signaal. Toch is deze file hier ook gebruikl om hel gedrag van hel

algorithmc ook onder dcze omstandigheden te kunnen bekijken.

Met behulp van deze rcferentiefiIcs is gezocht naar de optimalc verhouding van de

toleranliegrenzen voor test2. De tolcrantiegrenzen worden uiteindclijk uilgedrukl in lJ een

aantal malcn de standaarddeviaties van de signaalparamcters. Getcld zijn hel aantal goede

en route heslissingen bij een validatie door het validatiealgorithme met voor test2 cen

toleranlic instelling met verschillende o's. Van SAM2809.REF zijn 2497 periodes beoordecld,

van SAMOllO.REF 4000 en van SAM05IO.REF 2500 periodes.

AG = artefact niet als artefact herkend; AF = artefact als artefact herkend;

GG = goede periode goedgekeurd; GF = goede periode afgekeurd;

L = Icertijd; V = validatietijd;
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0 2 3 4 5 6 7 8

V 2109 2275 2316 2315 2360 2370 2375

L 388 222 181 182 137 127 122

AG 1 2 5 6 9 10 10

AF 46 52 46 49 49 49 49

GG 1067 1660 1896 1986 2115 2160 2180

GF 995 561 369 274 187 151 136

Tabel 1: Besilssmgsverde/mg voor SAM2809.REF, N = 2497

(j 2 3 4 5 6 7 8

V 3895 3955 3960 3965 3970 3970 3970

L 105 45 40 35 30 30 30

AG 0 1 2 4 11 17 18

AF 41 40 39 37 30 24 23

GG 3163 3687 3797 3829 3861 3871 3879

GF 691 227 122 95 68 58 50

Tabel 2: Besllssmgsl'erdelmg l'oor SAMOJ 1O.REF, N = 4000

0 2 3 4 5 6 7 8

V 2320 2435 2470 2475 2490 2490 2490

L 180 65 30 25 10 10 10

AG 2 8 13 22 32 44 55

AF 101 109 107 99 89 77 66

GG 1457 1979 2138 2186 2281 2312 2320

GF 860 339 212 168 88 57 49

Tabel 3: Besilssmgsl'erdelmg I'oor SAM05JO.REF, N = 2500
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Bij ecn toename van lJ krijgen we te maken met:

- Minder afgekeurde goede periodes.

- Minder Icertijd.

- Mecr artefacten die niet als zodanig herkend worden.

Geconcludeerd kan worden dat een lJ =3 verantwoord is. Een kleinere waarde bctekent cen

te klein percentage goedgekeurde goede periodes en een te grotc totale Icertijd. Een grotere

waarde voor lJ betekent een te groot percentage niet als zodanig herkende artefacten.

Met een validatiealgorithme dat afgesteld is met test2-grenzen gelijk aan 3u is gezocht naar

de optimale waarden voor T lB' T Ioortijd en W,. Getcld zijn het aantal goede en foute

beslissingen alsmede de leer- en validatietijd bij variatie van cen van de drie variabclen.

Er is gebruik gemaakt van referentiefile SAM051 O.REF omdat deze referentiefile een grillig

arterieel bloeddruksignaal bevat met relatief veel artefacten.

De tabellen op de volgende bladzijde leren dat bij een toename van de T......,.:

- Het aantal initialisaties constant blijft

- De totale initialisatietijd toeneemt.

- Dc validatie van de artcfacten nauwclijks beinvloed wordt.

- Hel aantal goedgekcurde gocde periodes afneemt.

En bij een toename van de T.. tonen de resultaten op de volgende bladzijde dat:

- Het aantal initialisaties afneemt.

- Dc leertijd erg groot is voor zeer kleine Tm'

- Dc validatie van de artefacten nauwelijks beinvloed wordt.

- Het aantal goedgekeurde goede periodes afneemt.

Het verloop van de niet valid-tijd als functie van de tijd bij variatie van T1eem'd cn Tm is

gelukkig vrij vlak. Dc kcuzc voor Tlfft1ijd =5 cn T.. =25 is daarom ook niet zo kritisch. Ecn

grotere Icertijd levert geen wezenlijke voordelen op. Bij de kcuzc voor Tm blijft de

nietvalid-tijd beperkt en wordt niet te snel opnieuw ge·initialiseerd.
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leertijd 5 7 9 11 13 15 17

V 2435 2409 2383 2357 2330 2305 2263

L 65 91 117 143 170 195 237

AG 8 8 8 8 7 8 8

AF 109 109 107 107 107 106 107

GG 1979 1961 1944 1925 1906 1888 1854

GF 339 331 324 317 310 303 294

Tabel 4: Besllssmgsverdelmg voor SAM05lO.REF, N = 2500, T", = 25

T.. 5 10 15 20 25 30 35

V 2215 2335 2395 2405 2435 2445 2455

L 285 165 105 95 65 55 45

AG 6 6 6 6 8 8 8

AF 82 98 102 109 109 110 111

GG 1896 1949 1979 1957 1979 1978 1972

GF 231 282 308 333 339 349 364

Tabel 5: Besllssmgsverdelmg voor SAM05JO.REF, N = 2500, T_jd = 5

T.. 40 45 50 55 60 65 70

V 2455 2455 2455 2460 2462 2470 2470

L 45 45 45 40 38 30 30

AG 8 8 8 8 8 8 8

AF 110 111 113 113 113 113 112

GG 1954 1943 1933 1946 1936 1931 1896

GF 383 393 401 393 405 418 427

Tabel 6: Besllssmgsverdelmg voor SAM05JO.REF. N = 2500. TIrnJijd = 5
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W, 10 15 20 25 30 3S 40

V 2425 2440 2435 2430 2435 2430 2430

L 75 60 65 70 65 70 70

AG 6 7 8 7 7 7 6

AF 109 110 109 111 110 110 111

GG 1942 1975 1979 1973 1973 1959 1955

GF 368 348 339 339 345 354 358

Tabel 7: BeslzssmgSl>erdelmg voor SAM05lO.REF, N = 2500

Na T m' T1ecn'Jd en de grenzen van test2 bepaald te hebben blijft allcen W. nog over om

geoptimaliseerd te worden. Net zoals voor de vorige variabelen is voor W. in tabel 7

weergegeven wat de invloed van een verandering van W. is op de beslissingsverdeling voor

de referentiefile SA M051 O.R EF.

De keuze van W. = 20 is gebaseerd op de afweging dat het lopend gemiddelde een stabiel

model weerspiegelt van het signaal. Bij een grotere waarde van W. voigt het model de

signaal veranderingen te snel en kunnen signaalverstoringen niet goed meer herkend

worden. Een kleinere waarde maakt het model te traag. De keuze voor W. = 20 wordt door

tabel 7 onderschreven, deze toont namelijk bij een variatie van W. van 10 tot 40:

- Het aantal goede beslissingen een optimum heeft voor W. = 20.

- Het aantal foute beslissingen een minimum heeft voor W. = 20.

- De validatie van de artefacten er nauwelijks door beinvloed wordt.

Het voorgaandc samenvattend komen we tot de volgende keuze van variabelen en grenzen.

Wh =50; T.=200; T.. =2S; T......ijd=5; W.=20; Test2=3o;

PAR El E2 Dl D2 HI HP PG
mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg/S mS mmHg

MIN 30 30 15 15 30 200 30

MAX 300 290 180 180 4500 2200 280

AFW 6.39 2.76 6.27 5.07 148.5 126 4.41
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De op eerdere overwegingen gebaseerde instellingen van Tm' T ,eeMl.1d en Wy blijken goed

overeen te komen met de in de praktijk gevonden optimale waarden. Bij een afwijking zou

voor het onderzoek naar de juiste instelling van de test2 grenzen nogmaals een reeks

metingen vcrricht moeten worden met de nieuwe instellingen. Oat is nu dus niet nodig. Wei

kan er het een en ander opgemerkt worden naar aanleiding van die cerderc resulLaten.

Zo leert een nadere analyse van de gocdgekcurde artefactcn het bijna allemaal artefacten

betreft met een kleine vormverstoring die te klein is gebleken om opgcmerkt te worden

door het validatie algorithme. Onder kleine vormverstoringen kan men bijvoorbeeld kleine

trillingen in de neergaande helling verstaan, waarvan duidelijk is dat ze geen natuurlijke

oorzaak hebben. Het kan geen kwaad om een artefact van deze orde door te laten, hun

aantal is klein gebleken.

De tegenhanger van het goedgckeurde artefact is de afgekeurde correcte periode. De

tabellen laten er een groot aantal zien. Daar zijn drietal verklaringen voor te geven.

a. Plotsclinge grote signaalveranderingen.

b. Momentane f1uctuaties in het signaal.

c. Niet gelabelde artefacten.

ad.a. Een plotselinge grote verandering van het signaal heeft tot gevolg dat er een aantal

periodes afgekeurd worden totdat hettimeoutmechanisme cen timeout_2 genereerL.

Na de timeout wordt er opnieuw geleerd zodat het model aangepast wordt aan de

nieuwe situatie. De onderzochte signalen bevaHen inderdaad een aantal van

dergelijke grove signaal verstoringen. Dit verschijnseltreedt zelfs op bij zeer ruime

test2-grenzen. Het op deze manier afkeuren van goede periodes is onvermijdelijk.

Dc aantallen afgekeurde goede periodes kunnen dan ook voor een objectieve

vergelijking verminderd worden met het aantal dat gevonden wordt bij een grote

tolerantie in test2.

Momentaan kan een periode iets groter of kleiner van vorm zijn. Bij het maken

van de referentiefiles zien die periodes er normaal uit en zijn ze niet als artefact

gelabeld. Bij het aanscherpen van de grenzen van test2 wordt hun aantal ook

groter. Ze behoren tot de groep statistisch verantwoordc foute bcslissingen.

Deze fouten zijn er maar weinig. Ondanks het feit dat de referentiefiles met de

grootste zorg zijn samengesteld zullen er alLijd wei cen paar aanwezig zijn.

Toch blijft er een verschil tussen wat theoretisch verwacht mag worden aan afgekeurde

goede periodes en wat in de runs gemeten is bestaan. Theorctisch mag ongeveer 1 %
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verwacht worden bij test2 = 30. De gemeten percentages liggen zelfs na correctie nog een

stuk hoger voor 30. Tabel I: 16% (wat wei te verwachten was gezien de vorm van het

signaal), tabel 2: 4% en tabel 3: 10%.

Dat de "thcoretische" verwachting niet helemaal uitkomt hangt samen met het feit dat de

verdelingen van de afwijkingen, tussen de actuele parameters en hun lopende gemiddelde,

niet helemaal Gausisch zijn en dat de signalen een overdaad aan artefaeten bevatten. Dil in

tegenstclling tot een normaal te valideren signaal. De verdclingen zijn gemaakl mel

SAM261O.DAT, een vrij rustig signaal. SAM2610.DAT is prima ge!>chikl gebleken om de

onderlinge verhoudingen tussen de signaalparametergrenzen van lesl2 mee vast te stellen.

De betrouwbaarheidstesten zijn uitgevoerd met drie andere files die erg veel versloringen

en lastig le beoordelen signalcn bevatten. De theoretische verwachling ligt bij deze drie files

zeker een sl uk hoger dan bij SAM261 D.DAT.

Ten aanzien van de percentages goedgekeurde artefacten en afgekeurde goede periodes i!>

er geen reden lot ongerustheid. Hun aantallen zijn bij deze moeilijke signalcn klein gcnoeg

geblcvcn om acceptabel te zijn voor gebruik in de SNP-regclaar. ]n dcze regelaar worden

bovendicn de periode gegevens iedere 5 seconden gemiddcld zodal de invloed van deze

foute beslissingen van het validatie algorithme erg klein wordt.

Tenslotte wordl, om hel bovenstaande te staven, van de verkeerde beslissingen nog cen

verdcling in de tijd gegeven in de figuren 53 tim 55. De figuren moelen als volgl

ge"inlcrprcllx:rd worden.

Ais funclie van de tijd wordt van links naar rechts regel voor regd <I<1ngegeven wanneer er

een foule be!>lissing genomen is door middel van een streepje omhoog. Een streepje omlaag

geefl aan wanneer er een juist gei"nterpreteerd artefact optrad. Op plaatsen waar de

doorgelrokken lijn onderbroken is wa" het validaliemechanisme in de Ieerfase. I cm koml

overeen mel ongeveer 15 seconden.

Onderstaande figuren geven de clustering van verkeerde beslissingen bij grove signaal

veranderingen duidclijk aan.
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OVERIGE TOEPASSINGEN

1. INLEIDING

Met hel reecpl uit het vorige deel VOOT hel vinden van een set signaalparamcters en het

maken van ecn validatiealgorithme kan een heel scala van signalcn aangepakt worden zoals

bijvoorbecld de artericIe- of veneuze bloeddruk, het electrocardiogram, de lichaams

temperatuur, de expiratoire CO2 of 02 eoncentratie of de beademingsdruk van patienten op

de operatickamer of in pre- en postoperatieve situaties. Daarnaast is het goed denkbaar dat

er per signaal ook nog heel wat toepassingen mogelijk zijn voor een signaalparameter

extractiemcchanisme of een artefactfilter voor een intelIigentc alarmering. Voor projecten

als het Data-Acquisitie en Display Systeem dat in samenwerking met het zickenhuis in

Leidcn ontwikkeld is, is de beschreven validatiemethode een stap in de richting van een

betere en f1exibelere gegevens extractie. Met name het extractiegedeehe is voor dergelijke

systemen van bclang, vooral als gaat om het verkrijgen van informalic uit een groot aantal

patientsignalcn tegelijkertijd voor een medische diagnose. Met de huidige methode is het

mogelijk om met cen grotcrc vrijheid als voorheen signaalparamclers le dcfinieren.

Gaat hct in DADS om de gegevensextractie uit een groot aantal paticnlsignalen tcn bchocve

van ecn gcautomatiscerdc mcdisehc diagnose, bij hel projcct rond de blocddruk-rcgclaar

gaal hel alkcn om het zo betrouwbaar mogclijk mcten en regclen van een gemiddcldc

arteride bloeddruk. DADS en de bloeddruk-regclaar zijn twee projecten mct slcrk

uitccnlopcnde eiscn tcn aanzien van de invoer, de extract ie, dc validal ie en de uitvocr van

gegevens door hel validatiealgorithme. Voor de bloeddruk-regelaar is het helc traject van

hcl ereercn van een set signaalparameters, de implemcntatic daarvan in een algOTithme, hct

afrcgclcn cn het testen, doorlopen. Het resuhaat is een goed wcrkend algorilhme dat gelesl

gaal wordcn onder klinische omstandigheden in het Catharinaziekcnhuis tc Eindhoven.

In dil dccl van het verslag komcn tot slot nog een aantal vecl gebruikle signalcn aan bod.

Vooruillopcnd op alIerici mogclijkc automatiseringstoepassingen in de ancsthesie wordt voor

die signalcn cen eerstc aanzet gegevcn tot de vorming van een set signaalparameters. Omdat

ecn uilcindclijke set signaalparametcrs en de implemenlalic daarvan 111 een

validaticalgorithme stcrk toepassingsafhankclijk zijn wordt daarvan in dil stadium afgezien.

De besproken signalcn en de mogelijkhcden voor signaalparameterextractie dienen dan ook

loutcr ter illustratic van de in dit verslag beschreven algemene methode. De signalen dic aan

bod komen zijn de expiratoire CO2-concentratie en de temperatuurraeting.
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2. H ETC A P N 0 G RAM

Ais eersk signaal wordt de expiratoire CO
2
-concentratie als funelle van de tijd bekeken,

oftewcl he! capnogram. Hct capnogram dat in dit hoofdstuk ter sprake komt is afkomstig

van pal icntcn die onder narcose zijn en aan cen beademingstoestel liggen. Op basis van de

gegC\l:n~ die Rademakcrs en Schelle (5] hebbcn verzameld als inleiding om tot cen

geautomat isccrde diagnostiek in de capnografie te komen, wordt cen set signaalparameters

samcngcslcld om het signaal te kunnen valideren en om de verschillende verschijnings

vormen van het capnogram te kunnen ondcrscheiden.

Dc expiraloirc CO2-concentratie wordt gemeten met een capnograaf. Veel capnografen

werkcn volgcn~ het principe van infrarood absorptie door gassen. Door een golflengtc te

gcbruiken waarvoor hel CO
2

een grotc absorptie vertoont en de ovcrigc gassen in de

uitgcadcmdc en ingeademde lucht niet, wordt een selcctieve meting vcrkregen van de CO2

percentage~.

4

2

B

A

~

1 seconde

_---"Ie

D
'--

I

t

figuur 56~ Hel capnogram van een gezond mens

De normalc waarde voor hct eindcxpiratoire CO2 gehalte IS ongevccr 5%. De

beademingsf requcntie varieert tussen de 10 en 20 ademhalingen per minuul voor

volwa~scncn cn ligt iets hoger voor kinderen. Omdat we in dit hoofdstuk uitgaan van

bcadcmdc pal i0nten onder narcose worden veranderingen in het signaal ten gevolge van

de cigcn adc1l1haling van de patient hier niet behandcld.
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Het capnogram van gezonde mensen heeft onder die omstandighcdcn de volgcndc

karakteristieken:

1. Snelle stijging van A naar B

2. Een licht hellend plateau van B naar C

3. Een steile daling van C naar D

4. Een horizontale basislijn net iets boven het nul niveau

5. Scherpe overgangen tussen de vier lijnstukken

Rademakers en Schelle hebben de mogelijke verschijningsvormen van het capnogram

onderzocht en in kaart gebracht. De verschillende verschijningsvormen zijn het gevolg van

lichamelijke storingen, apparatuurstoringen of vinden hun oorzaak in het verloop van de

narcose. Er werd het volgende overzicht aan oorzaken gevonden:

a. Astma of chronische bronchitis.

Indien de patient aan chronische bronchitis of aan astma Iijdt onslaal een Iypische vorm in

het capnogram. Doordal de patient moeite heeft met het sncl afblazcll vall koolzuur loopt

de linker helling minder sncl op en smelt samen met het plateau.

b. Curare dips

Tegen het einde van de verdoving kunnen zogenaamde curare dips ontstaan, doordat het

middenrif zijn normale spontane ademhalingsbeweging weer gaat vcrloncn. Er ontstaat in

het laatstc eenderde decl van het plateau een dip.

c. Lekke manchet

Als de manchet die om de endotracheale buis bevestigd is, lek is, dan is dat direct in het

capnogram te zien. Bij PNPV lijkt het capnogram op het curare complex. Bij IPPV is de

helling van het plateau negatief, maar er treden geen dips op.

d. Rebreathing

De patient ademt een deel van de uitgeademde lucht weer in. Het capnogram is dan in zijn

gehecl omhoog geschoven.

e. Kamelen curves

Bij zijligging van de patient kunnen kamelen curves onstaan. Het plateau IS niet meer

nagenoeg horizontaal maar vertoont twee bulten.
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Figuur 57: Astmalische curve
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Figuur 58: Curare dips in het capnogram
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Figuur 59: Capnogram bij een /ekke manchet bij PNPV
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Figuur 60: Capnogram bij een lekke manchel bij IPPY

f. Belemmering van de luchtweg

Een totale belcmmering van de luchtweg zorgt voor een acute daling van hct

eindcxpiratoire CO2 gehalte naar O. Na opheffing treedt een overshoot op.

Een crnstigc belemmering zorgl voor een daling van hel cindexpiratoire CO2
gehallc en er ontstaan astmatische curves. Na opheffing treedt cen overshoot op.

Een matige belemmering zorgt voor het onstaan van aslmal ische curves. Na het

opheffen van de belcmmering treedl ook weer overshoot op.

Dc laatste calhegorie die Rademaker en Schellc aangevcn IS die van de lichtc

hdemmering. Dcze zorgt voor cen stijging van het eindcxpiratoire CO2 gehalte. Na

het opheffen treed een daling op.

g. Een ernstige bloeding van de patient

Een ernstige bloeding heeft een daling van de cardiac output tal gevolg, waardoor het

eindexpiratoire CO2 gehalte daalt. Als de bloeding verholpen is, zal ecn overshoot optredcn,

doordal het CO2 zich heeft opgehoopt in het lichaam.

h. Verandering van de bloeddruk

Een bloeddruk daling, ten gevolge van een cardiac output daling, /orgt voor cell daling van

het cindexpiratoire CO
2

gehaltc. B1ijft de cardiac output daarna konslanl, dan zal hel CO2

gehaltc toenemen tot het oude niveau. Het omgekecrde geldl voor cen blocddrukstijging. Er

bestaat dus een differcnticrcnde werking tusscn bloeddruk en CO
2
-gchaltc.

i. Hartstilstand

Door de acule stop van de circulatie vcrtoont het eindcxpiratoire CO2 gehaltc een negatief

exponcnticd verband met de tijd, dat binnen twee minuten tot bijna nul daalt'
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j. Epileptische aanval

Kenmerk is een periode van apnoea, gcvolgd door een overshoot.

Naar aanleiding van de hiervoor beschreven tien fenomenen zijn de vcrschijningsvormen

van het capnogram samen te vatten in de volgende zes situatics:

I. Normale curve

2. Normale curve met verhoogd of verlaagd eindexpiratoire COz gehaltc.

3. Astmatische curve

4. Curve met een dip

5. Omhoog geschoven curve

6. Weggevallen curve

Ten behoeve van een geautomatiseerde diagnostiek wordt een set signaalparameters

samengesteld. De set signaalparameters moet naast de validatie van het signaal uit de

capnograaf ook een diagnose mogelijk maken die de toestand van de patient beschrijft

waarin die zich bevindt. De set moet dus een onderscheid mogelijk maken tussen

bovenstaande situaties.

DE SIGNAALPARAMETERS

Aan de hand van de lijst van signaalparameters op pagina 35 en de zes verschijningsvormen

van het capnogram zoals die hierboven beschreven zijn, is een set signaalparameters te

bedenken die de toestand van de patient beschrijft:

MAX

MIN

TI

T2

T3

T4

HI

H3

F2

PG

HP

: Het eindexpiratoire COz-gehalte.

: De minimum waarde van de COz concentratie.

: Tijdsduur opgaande helling.

: Tijdsduur plateau.

: Tijdsduur neergaande helling.

: Tijdsduur lage niveau.

: Hellingparameter opgaande helling.

: Hellingparameter neergaande helling.

: Vormparameter plateau.

: Gemiddelde COz-gehalte tijdens expiTatic.

: PeriodeduuT.
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Met behulp van deze set signaalparameters moet het mogclijk zijn om een capnogram

complex in een van de 10 categorien in te delen. Vit de signaalparameters vall

waarschijnlijk nog meer informatie te halen, maar het hangt sterk af van de toepassing wat

men precies wil weten en of men nog meer signaalparameters wil implementeren.

De extractie van de set signaalparameters die hiervoor beschreven is, is eenvoudig te

realiseren met de introductie van een tweetal hulplijnen op 10% en op 90% van het

signaalniveau. De snijpunten van het signaal met de hulplijnen vormcn de markante punten

voor de berekening van de verschillende signaalparameters.

Het begin en het einde van een periode kan gemarkeerd worden door de overgang van het

lage plateau naar de opgaande helling, het snijpunt van de kromme met de 10% niveaulijn.

De zes verschijnselen hebben de volgende verandcringen in de signaalparameters tot gevolg.

1. De normale curve heeft een kleine TI en T3 tot gevolg. Daarentegen zullen T2 en

T4 in verhouding veel groter zijn. MAX zal op 5% liggen en MIN zal nagenoeg nul

zijn. Daar het normaIe capnogram erg hoekig en strak van vorm is zal de

vormparameter voor het plateau een rechte lijn benaderen. HI en H3 zullen erg

groot zijn omdat de stijgtijden erg kort zijn.

2. Een verhoogde of verlaagde eindexpiratoire CO2-concentratie zal direct afleidbaar

zijn uit een verhoogde of verlaagde waarde voor MAX.

3. De astmatische curve heeft tot gevolg dat HI vec1 kleiner wordt, TI groter wordt

en T2 kleiner.

4. Bij curven met een dip zal de vormfactor F2 van het plateau sterk afwijken van

de waarde voor een rechtelijn. Er kunnen zich dan drie situaties voor doen.

a. Dc slingcring komt niet onder de 90% niveaulijn.

b. Dc slingering blijft tussen de 90% en 10% niveaulijn. Hierdoor z.al T2

erg kort worden en T3 veel groter dan normaaI.

c. De slingering komt onder de 10% niveaulijn. Hierdoor ontstaan dric

mogelijkheden:

I. Dc top blijft onder de 100/0 niveaulijn. T4 zal erg groot worden.

2. De top komt tussen de 10% en de 90% niveaulijn terecht. T4 is

cxtreem kort net zoals de TI en HI van de volgende pcriode.

3. Dc top komt weer boven de 90% niveaulijn uit. T4 is wederom

extreem kort. Bovendien zullen aile signaalparameters van de

volgende periode sterk afwijken, omdal de lweede lop als een

compleet capnogramcomplex geinterpreteerd worden.
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5. Als de curve wegvalt is er geen echt capnogram meer over en trcedt er een timeout

op bij de extractie.

6. Een omhooggeschoven curve komt direct tot uitdrukking In een verhoging van

MIN en in de meeste gevallen ook van MAX.

De hier beschreven diagnosevorm kan zo ge'implementeerd worden in een rule base van een

expcrt-systcem. Voor het validatiealgorithmc is het aileen van belang dat de extractie van

de signaalparameters mogelijk is. De validatie van een dergelijk signaal is verder vrij

eenvoudig. Met behulp van de hulpmiddelen voor het verkrijgcn van een verdeling van de

signaalparameters en het berekenen van de standaard deviaties moet het mogelijk zijn om

een stabiele set te definicren.

Het capnogram is ccn signaal met een vrij stabiele vorm en als zodanig niet zo interessant

om een validatieprincipe mee uit te testen. Het arteriele bloeddruksignaal is wat dat betreft

veel interessanter. Het is wei erg leerzaam om met behulp van een dergelijk

signaalparameter extractie en -validatiemechanisme een expertsysteem te voeden om een

geautomatiseerde diagnostiek te realiseren. Men moet een dergelijke implementatie dan zicn

als een stap op weg naar een groter diagnostisch systeem.
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3. D E T E M PER A T U U R

In de anesthesie zijn kern- en huidtemperatuurmcting van belang tijdens cardiochirurgie

waarbij met een bewuste vcrlaging van de lichaamstemperatuur wordt gewerkt om de

zuurstofbehoefte van de patient te verlagen gedurende de operatic. Verder kan er tijdens

een operatic een afkoeling van het lichaam optreden als de patient een open wond heeft,

er kan dan een sterke afkoeling optreden tengevolge van bloed- en/of vocht verlies.

De kern- en huidtemperatuur zijn van nature quasi-constant. Als signaal vallen ze buitcn

het scala van quasi-periodieke signalen waarvoor de algemene methode van signaalvalidatie

is opgezet. Toch kan meL de beschreven algemene methode in beperkLe maLe ook bij diL

soort signalen een exracLie cn validaLie van signaalparameLers plaatsvinden. Dc periodiciLeiL

moet dan geforceerd worden door de TIMEOUT_I-teller variabele: J als interrupter Le

gebruiken. Elk bepaald aantal samples (bijvoorbeeld X) kan een aantal signaalparamelers

bepaald worden die daarna gewoon gevalideerd kunnen worden volgens dezclfde principes

als beschrevcn in diL vcrs lag. De variabele TIMEOUT_1 dient dan nicL meer als LimeouL

variabcle. Als signaalparamcLer voor heL temperatuursignaal moeL dan bijvoorbeeld gedachL

worden aan de gemiddelde waarde van het signaaI.

In hct algorithme is diL heL snelsLe te bereiken door in procedure FRAME dc overgang van

de ene periode naar de volgcnde te definieren bij het berciken van cen bcpaalde waarde van

J. Door een waarde X Le kiezen klciner dan TIMEOUT_I wordt nooiL cen timeout in heL

extractie bereikt en wordL na X samplcs steeds een periode-einde geforcecrd.

Op deze mamer is de algemene methode van parameterextracLie cn signaalvalidaLie in

beperkte mate ook te gebruiken voor niet periodieke signalen, zoals de LemperaLuurmeLing.
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CONCLUSIES

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden na dit onderzoek is dat er een

algemene methode ontwikkeld is waarmee signaalparameterextractie en -validatiealgorithmes

geschreven kunnen worden voor de meeste biomedischesignalen.

Dit verslag kan daartoe als een handleiding gezien worden. Het bevat naast een beschrijving

om tot een signaalparameterset te komen en hoe die te implementeren in een algorithme ook

een aantal hulpmiddelen en testmethoden om een eenmaal geconstrueerd algorithme

uitgebreid te testen.

Het beschreven validatiealgorithme voor het arteriete bloeddruksignaal en het

betrouwbaarheidsonderzoek dienen daarbij als voorbeeld.

Ten tweede is er een goed werkend validatiealgorithme gerealiseerd is. Voor het arteriele

bloeddruksignaal is een signaalparameterextractie en -validatiealgorithme geschreven m

Turbo Pascal dat geimplementeerd wordt in een automatische bloeddrukregeling.

Er is een betrouwbare signaalparameterset gevonden en het algorithme is getest op

betrouwbaarheid met behulp van een aantal files met samples van het menselijke arteriele

bloeddruksignaal.

Als onderdeel van een geautomatiseerde bloeddrukregelaar, die bestaat uit een expert

systeem, een SNP-infuuspomp en een bloeddrukmeting, gaat het validatiealgorithme nu

onder klinische omstandigheden verder getest worden.

Ten derde is de algemene methode in vergelijking tot eerdere validatie methoden algemener,

vollediger, flexibeler, en sneller te implementeren in een algorithme.

Tenslotte geven de voorbeelden in deel drie van dit verslag aan dat een validatiealgorithme

gemaakt volgens de in dit verslag beschreven algemene methode zeker ook mogelijk is voor

andere biomedischesignalen als het capnogram en de temperatuurmeting bij patienten onder

narcose.

Het is ten zeerste aan te bevelen om eerst validatiealgorithmes in kleinere en overzichtelijke

projecten te implementeren. De informatie en ervaring verkregen met deze klcinere

projecten kan van groot belang zijn voor de realisatie van ecn uitgebreid diagnostisch

systeem.
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In de kleinere projecten, zoals bij de bloeddruk-regelaar, kan vccl ervaring opgcdaan

worden met de validatie van cen beperkt aantal grootheden. Die ervaring zal onontbcerlijk

zijn in cen groter systeem waar vele signalen tegelijkertijd het vcrloop van de

omstandigheden bepalen.

Het verdicnt aanbeveling om ook voor andere signalen soortgelijke klcinschalige projecten

te zoeken waarvoor validatiealgorithmes geschreven kunnen worden en waarmce die

ervaring opgedaan kan worden.
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